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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN
BERBASIS MICROSOFT POWERPOINT MATA PELAJARAN IPA
MATERI RANGKA MANUSIA UNTUK SISWA KELAS IV
SD KANISIUS GAMPING
Fransisca Vitha Dwi Aryani
Universitas Sanata Dharma
2017
Penelitian ini dilatarbelakangi karena kurangnya media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah pengembangan media
dan kualitas dari media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint.
Jenis penelitian ini adalah pengembangan. Pengembangan media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint ini menggunakan 9 langkah
pengembangan yaitu 1) potensi dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain
produk, 4) validasi desain, 5) revisi desain, 6) ujicoba produk, 7) revisi produk, 8)
ujicoba pemakaian, dan 9) revisi produk. Subyek dalam penelitian ini adalah 37
siswa SD Kanisius Gamping. Teknik analisis pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan wawancara dan kuesioner. Analisis data dengan menggunakan data
kualitatif dan data kuantitatif.
Validasi media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint ini
berpedoman pada empat aspek, yaitu: (1) aspek konten atau isi, (2) aspek
tampilan, (3) aspek bahasa, dan (4) aspek penggunaan dan penyajian. Hasil
validasi dua ahli media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
menghasilkan skor 3,41 dan 2,84. Validasi dari guru kelas IV SD menghasilkan
skor 3,38 dan 3,12. Dari perolehan skor empat validator dihasilkan rerata 3,18 dan
termasuk dalam kategori “Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint mata pelajaran IPA materi Rangka Manusia untuk
siswa kelas IV SD Kanisius Gamping memiliki kualitas baik dan sudah layak
digunakan sebagai media dalam kegiatan pembelajaran.
Kata kunci: Media Pembelajaran, Microsoft Powerpoint, IPA, Rangka Manusia
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ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF LEARNING MEDIA BASED ON MICROSOFT
POWERPOINT IN NATURAL SCIENCES OF HUMAN SKELETON FOR
FORTH GRADE IN GAMPING KANISIUS ELEMENTARY SCHOOL
Fransisca Vitha Dwi Aryanti
Sanata Dharma University
2017
This research is conducted because of the lack of media during the
learning process in the classroom.The purpose of the research is to know the steps
of product development and know the quality of the product in the form of
learning media based on Microsoft Powerpoint.
The type of this research is the development. The development of learning
media based on Microsoft Powerpoint using nine steps of development, such as:
1) Potential and problems, 2) Collecting data, 3) Product design, 4) Validation
design, 5) Revision of the design, 6) Product testing, 7) Product revision,, 8) Trial
use, and 9) Product revision.The subject of this research was thirty-seven students
of Gamping Kanisius Elementary School. Data analysis techniques such as
interviews and questionnaires using quantitative and qualitative data.
The validation of learning media based on Microsoft Powerpoint arranged
by the four aspects, such as, (1) Aspects of the content, 2) Aspects of the display,
3) Aspects of language, and 4) Aspects of the use and presentation. The validation
results from two experts learning media based on Microsoft Powerpoint produce
an average of 3,41 and 2,48. The validation result from the two 4 th grade teachers
earns an average 3,38 and 3,12. Based on the fourth validator the result produce
on average 3,18 with the criteria "Good". It shows that learning media based on
Microsoft Powerpoint in the science subjects of human skeleton for 4 th grade
students in Gamping Kanisius Elementary School has good quality and is feasible
for use as a medium in the learning process.
Keywords : Learning media, Microsoft Powerpoint, Science, Human Skeleton.
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BAB I
PENDAHULUAN
Pada bab I ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan spesifikasi produk yang
dikembangkan.

A. Latar Belakang
Samatowa (2011: 4) berpendapat bahwa Ilmu Pengetahuan Alam
(IPA)

sangat

perkembangan

berfaedah
teknologi,

bagi

suatu

sedangkan

bangsa.

IPA

merupakan

teknologi dianggap

dasar

sebagai tulang

punggung pembangunan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
mendorong pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi khususnya
dalam proses belajar mengajar. Perkembangan tersebut menuntut siapa saja
untuk mampu menggunakan alat-alat yang telah disediakan sekolah, seperti
halnya media pembelajaran.

Guru tidak

hanya dituntut untuk mampu

menggunakan media pembelajaran yang tersedia di lingkup sekolah, namun
guru juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilannya dalam
membuat sebuah media pembelajaran untuk kegiatan belajar di sekolah.
Munadi (2010: 37) berpendapat bahwa media pembelajaran dapat
diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan
pesan dari sumber secara terencana. Media pembelajaran menurut Kempt &
Dayton (dalam Arsyad 2014: 23) berfungsi untuk (1) memotivasi minat atau
tindakan, (2) menyajikan informasi, dan (3) memberi instruksi. Untuk
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memenuhi ketiga fungsi tersebut, media pembelajaran dapat digunakan dalam
berbagai macam mata pelajaran, seperti mata pelajaran IPA di SD.
Salah satu materi mata pelajaran IPA SD adalah Rangka manusia.
Rangka manusia membahas tentang bagian-bagian dari rangka manusia,
seperti rangka kepala, rangka anggota badan, dan rangka anggota gerak atas
dan

bawah.

Rangka

merupakan

susunan

tulang-tulang

yang

saling

bersambungan.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Juli
2016 dengan Ibu guru RW yang merupakan guru kelas IV SD Kanisius
Gamping diperoleh data bahwa materi pelajaran IPA yang sulit dipahami
siswa adalah materi tentang rangka manusia. Materi ini bersifat abstrak di
mana siswa tidak dapat melihat secara langsung bagaimana bentuk tulang
rangka dan bagian-bagiannya di dalam tubuh manusia. Guru menggunakan
buku paket sebagai panduan dalam menyampaikan materi pembelajaran dan
mencatatkan poin-poin penting di papan tulis. Kemudian, siswa diminta
untuk mencatat apa yang telah dituliskan guru di papan tulis. Guru juga
menggunakan media berupa gambar hitam putih yang berkaitan dengan
materi pembelajaran untuk dibagikan kepada setiap siswa untuk ditempel
dalam buku. Penggunaan media gambar hitam putih, cara mengajar dengan
ceramah dan mencatatkan poin-poin penting dari materi membuat siswa cepat
merasa bosan, dan terkesan monoton. Selesai mencatat, siswa berjalan-jalan
di dalam kelas dan mengobrol dengan teman lainnya. Hal tersebut, membuat
kondisi kelas menjadi tidak kondusif dan materi pembelajaran kurang
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dipahami oleh siswa. Terbukti saat guru menanyakan kembali materi yang
telah dipelajari, hanya beberapa siswa yang mampu menjawab pertanyaan
guru.
Guru berpendapat, media lain yang mungkin dapat digunakan dan
membuat

siswa

menjadi

lebih

kondusif adalah

dengan

menggunakan

Powerpoint. Guru jarang menggunakan media berbasis Microsoft Powerpoint
karena adanya keterbatasan prasarana sekolah yang kurang memadai, sekolah
hanya memiliki satu proyektor yang dapat digunakan dengan baik dan belum
memiliki layar. Selain itu, guru merasa pengetahuannya tentang Powerpoint
masih

minimal

pada

tampilan

yang

sederhana,

yaitu

hanya

dengan

menampilkan gambar. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan
peneliti pada tanggal 28 Juli 2016 tersebut, diketahui bahwa penggunaan
media pembelajaran yang menarik dalam kegiatan pembelajaran sangat
berpengaruh dalam membantu siswa memahami materi pembelajaran, siswa
lebih

fokus

memperhatikan

guru,

apabila

materi disampaikan

dengan

menggunakan slide powerpoint.
Piaget (dalam Iskandar, 2001: 27-29) mengatakan bahwa anak usia 611 tahun mulai berpikir secara operasional dan mempergunakan cara berpikir
operasional untuk mengklasifikasikan benda. Sedangkan menurut Suparno
(2011: 69-70) tahap operasi konkret ditandai dengan adanya sistem operasi
berdasarkan apa yang kelihatan, nyata/konkret. Oleh karena itu, pada tahap
usia SD dibutuhkan media pembelajaran yang nyata untuk membantu siswa
dalam memahami materi pembelajaran yang bersifat abstrak, atau tidak dapat
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dilihat secara langsung oleh mata. Media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint merupakan media pembelajaran yang bersifat nyata karena
menghadirkan

materi

yang

bersifat

abstrak

dalam

bentuk

konkret

menggunakan video dan juga gambar.
Media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint terbukti dapat
membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Penelitian yang
dilakukan oleh Nurlatifah (2015) mengembangkan media pembelajaran IPA
berbasis Microsoft Powerpoint pada siswa kelas IV. Hasil penelitian
menunjukkan kelayakan media oleh siswa adalah 87,81% di mana media
pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint

layak

digunakan

dalam

pembelajaran. Penelitian lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Limbong
(2016) yang mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT berupa
Powerpoint Interaktif untuk siswa kelas IV. Hasil penelitian menunjukkan
skor rata-rata 3,17 % dengan kategori baik yang menunjukkan bahwa media
layak digunakan dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan permasalahan yang terjadi di SD Kanisius Gamping
tersebut, diketahui bahwa penggunaan media pembelajaran di sekolah masih
sangat terbatas pada media pembelajaran yang sederhana dalam bentuk
gambar yang dicopy. Guru membutuhkan media pembelajaran yang jarang
digunakan,

sehingga

dapat

membantu

siswa

dalam memahami materi

pembelajaran yang bersifat abstrak. Melihat adanya masalah tersebut, peneliti
ingin

mengembangkan

sebuah

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint, tentang materi Rangka Manusia di mana materi-materi akan
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disajikan secara konkret dengan lebih menarik, sehingga dapat menumbuhkan
antusias siswa dalam proses pembelajaran.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka rumusan masalah
yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah:
1.

Bagaimana

langkah-langkah

pengembangan

produk

berupa

media

pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint mata pelajaran IPA materi
Rangka Manusia untuk siswa kelas IV SD Kanisius Gamping?
2.

Bagaimana kualitas produk media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint mata pelajaran IPA materi Rangka Manusia untuk siswa
kelas IV SD Kanisius Gamping?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai
melalui penelitian ini yaitu:
1. Untuk

mendeskripsikan langkah-langkah pengembangan produk media

pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint mata pelajaran IPA materi
Rangka Manusia untuk siswa kelas IV SD Kanisius Gamping.
2. Untuk mendeskripsikan kualitas produk media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint mata pelajaran IPA materi Rangka Manusia untuk
siswa kelas IV SD Kanisius Gamping.
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D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, para
guru sekolah, maupun untuk universitas. Adapun manfaat atau pentingnya
penelitian ini yaitu:
1.

Bagi Peneliti
a. Dapat memberikan bekal pengetahuan untuk menjadi seorang guru
yang profesional serta mengetahui cara untuk menyampaikan materi
pembelajaran secara menarik dengan media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint terkhusus mata pelajaran IPA materi Rangka
Manusia untuk siswa kelas IV SD.
b. Dapat memberikan bekal pengetahuan tentang penelitian Research and
Development (R&D).
c. Dapat memberikan pengalaman melakukan penelitian Research and
Development

(R&D) dalam mengembangkan media pembelajaran

berbasis Microsoft Powerpoint mata pelajaran IPA materi Rangka
Manusia untuk siswa kelas IV SD.
d. Dapat

memiliki

produk

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint untuk digunakan di masa yang akan datang.

2. Bagi Guru
a. Dapat mengetahui pentingnya media pembelajaran dalam proses
pembelajaran.
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b. Dapat memperoleh inspirasi terkait dengan penelitian Research and
Development (R&D) dan memperoleh contoh media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint mata pelajaran IPA materi Rangka
Manusia untuk siswa kelas IV SD.
3. Bagi Sekolah
a. Dapat

memiliki contoh media pembelajaran berbasis

Microsoft

Powerpoint mengacu pada materi Rangka Manusia untuk siswa kelas
IV SD.
b. Dapat memiliki bahan bacaan tambahan terkait dengan penelitian
Research and Development (R&D) khususnya dalam upaya untuk
mengembangkan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
mata pelajaran IPA materi Rangka Manusia untuk siswa kelas IV SD.
4. Bagi Universitas
Dapat memiliki bahan bacaan tambahan perpustakaan terkait dengan
penelitian Research and Development khususnya dalam upaya untuk
mengembangkan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
mata pelajaran IPA materi Rangka Manusia untuk siswa kelas IV SD.

E. Definisi Operasional
Untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran, berikut peneliti
paparkan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini.
1. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar
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sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam menerima
materi pembelajaran.
2. Microsoft

Powerpoint

adalah

media

yang

digunakan

untuk

menyampaikan informasi dengan tampilan presentasi yang menarik.
3. IPA adalah

cara yang digunakan untuk mengamati alam sehingga

membentuk sebuah pandangan baru tentang suatu objek yang diamati.
4. Rangka manusia adalah tulang yang saling bersambungan di dalam tubuh
dan berfungsi untuk menegakkan tubuh, menyangga tubuh, dan memberi
bentuk tubuh.

F. Spesifikasi Produk
1. Media berbasis Microsoft Powerpoint yang dipadukan dengan video dan
gambar memuat komponen:
a. Slide pembukaan yang berisi:
1) Slide identitas media
Nama/judul media.
2) Slide identitas pembelajaran terkait
a) Kelas
b) Semester
3) Slide

pemetaan

kompetensi

dasar,

indikator,

dan

tujuan

pembelajaran.
4) Slide petunjuk penggunaan media Microsoft Powerpoint.
5) Slide motivasi untuk siswa yang berupa lagu.
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b. Slide Isi
1) Slide gambar terkait pembelajaran.
2) Slide materi pembelajaran
3) Slide video terkait pembelajaran.
4) Slide kegiatan belajar yang harus dikerjakan siswa.
5) Slide soal-soal evaluasi.
6) Slide kunci jawaban dan pembahasan soal evaluasi.
7) Slide refleksi kegiatan belajar.
8) Slide aksi setelah pembelajaran.
9) Slide tindak lanjut
c. Slide penutup yang berisi:
1) Ucapan terima kasih.
2) Slide daftar referensi
3) Slide biodata penyusun.
2.

Media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dibuat dengan
menggunakan aplikasi Microsoft Powerpoint 2010.

3.

Media berbasis Microsoft Powerpoint dioperasikan oleh pendidik atau
guru dalam pembelajaran dengan menggunakan komputer/laptop yang
sudah terinstal aplikasi Microsoft Powerpoint.

4.

Video dalam media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dapat
diputar dengan menggunakan aplikasi Media Player Classic, KM Player,
dan Windows Media Player.
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5.

Media berbasis Microsoft Powerpoint digunakan untuk siswa kelas IV
SD.

6.

Media berbasis Microsoft Powerpoint didesain dengan tampilan yang
menarik, penuh warna dan diharapkan dapat menumbuhkan antusias
belajar siswa.

7.

Media berbasis Microsoft Powerpoint dilengkapi dengan tombol untuk
memudahkan pengguna dalam mengoperasikan media.

8.

Media

Microsoft

Powerpoint

ditampilkan

dengan

menggunakan

peralatan berupa komputer/laptop, proyektor, layar, dan speaker.
9.

Media berbasis Microsoft

Powerpoint

menggunakan bahasa yang

sederhana sesuai gaya bahasa anak-anak sehingga mudah dipahami.
10.

Media berbasis Microsoft Powerpoint yang disusun digunakan untuk
menumbuhkan

antusias

belajar

dengan menampilkan materi,

siswa

dalam proses

pembelajaran,

gambar dan video yang mendukung

tercapainya tujuan pembelajaran.
11.

Media

berbasis

Microsoft

Powerpoint

disusun berdasarkan RPP

kurikulum KTSP atau kurikulum 2006.
12.

Media berbasis Microsoft Powerpoint yang disusun memuat materi
Rangka Manusia.

13.

Media berbasis Microsoft Powerpoint dilengkapi dengan soal evaluasi,
kegiatan refleksi, dan aksi.

14.

Media

Microsoft

Powerpoint

khusus

dioperasikan

pada

aplikasi

Powerpoint versi 2010.
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BAB II
LANDASAN TEORI
Bab ini membahas mengenai kajian pustaka, penelitian yang relevan,
kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian.
A. Kajian Pustaka
1. Teori Perkembangan Anak
Piaget (dalam Iskandar, 2001: 27-29) memandang perkembangan
intelektual didasarkan pada perkembangan struktur kognitif. Semua anakanak melewati tahapan perkembangan secara hierarki, untuk itu Piaget
mengidentifikasi

perkembangan

kognitif

anak

menjadi

4

tahapan

diantaranya, yaitu:
a. Tahap Sensorimotor (0-2 tahun):
Pada awal tahap perkembangan ini anak belum mengenal bahasa atau
cara untuk memberi nama pada obyek yang dilihatnya. Pada awal usia 2
tahun anak mulai mengenal bahasa untuk memberi nama pada benda
atau perbuatan.
b. Tahap Pra Oprasional (2-7 tahun):
Pada tahap perkembangan ini anak mulai meningkatkan kosakata, telah
mampu mengelompokkan benda-benda berdasarkan sifatnya, dan mulai
memiliki pengetahuan yang unik mengenai sifat-sifat benda.
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c. Tahap Operasi Konkret (6-11 tahun):
Pada tahap perkembangan operasi konkret ini anak mulai berpikir
secara operasional. Mempergunakan cara berpikir operasional untuk
mengklasifikasikan benda dan memahami konsep substansi, volume zat
cair, panjang, lebar, luas dan berat.
d. Tahap Operasi Formal (11-14 tahun):
Pada tahap

perkembangan ini anak

mulai membentuk hipotesis,

melakukan penyelidikan/penelitian, dapat menghubungkan bukti dan
teori serta

mampu

memahami penjelasan yang rumit mencakup

rangkaian deduktif dan logika.
Berdasarkan penjelasan tahap perkembangan Piaget di atas diketahui
bahwa anak mengalami perkembangan kognitif yang berbeda-beda pada
setiap tahap perkembangannya, dengan adanya perkembangan sistem
pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis.
Sanjaya (2012: 249) mengemukakan bahwa pada tahap operasi konkret
pikiran anak terbatas pada objek-objek yang dijumpai dari pengalamanpengalaman langsung. Suparno (2001: 70) berpendapat bahwa dalam tahap
operasi konkret

tetap ditandai dengan adanya sistem operasi berdasarkan

apa yang kelihatan. Anak masih menerapkan logika berpikir pada barangbarang yang konkret.
Yusuf (2011: 59) berpendapat bahwa berjalannya pertumbuhan fisik
anak berarti perkembangan motorik anak telah mampu terkoordinasi
dengan baik. Setiap gerakan dari tubuh selaras dengan minatnya. Fase atau
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usia SD (7-12 tahun) ditandai dengan gerakan dan aktivitas motorik yang
lincah. Oleh sebab itu, pada fase SD, adalah masa yang ideal untuk belajar
keterampilan yang berkaitan dengan motorik, baik halus ataupun kasar.

2. Media Pembelajaran
a. Pengertian Media Pembelajaran
Sanjaya (dalam Triwidayati 2014: 17) mengemukakan media
adalah bentuk jamak dari kata perantara (medium). Medium dapat
didefinisikan sebagai perantara atau pengantar. Media merupakan salah
satu

komponen komunikasi,

yaitu sebagai pembawa pesan dari

komunikator menuju komunikan.
Briggs (dalam Sri 2010: 4) mengatakan bahwa media pada
hakikatnya

adalah

peralatan

fisik

untuk

membawakan

atau

menyempurnakan isi pembelajaran yang didalamnya termasuk buku,
videotape, slide suara, suara guru, atau salah satu komponen dari suatu
sistem penyampaian yang mencakup peralatan fisik pada komunikasi
seperti buku, slide, buku ajar, tape recorder.
Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Association of
Education and Communication Technology/AECT) (dalam Triwidayati
2014:17) mendefinisikan media sebagai segala bentuk dan saluran yang
digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Gagne
(dalam Sadiman dkk, 2011: 6) menyatakan bahwa media adalah
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berbagai

jenis

komponen

dalam

lingkungan

siswa

yang

dapat

merangsangnya untuk belajar, seperti buku pelajaran.
Menurut L J. Briggs (dalam Sadiman dkk, 2011: 6) media
pembelajaran

merupakan

alat

yang

digunakan

untuk

memberi

rangsangan bagi siswa sehingga proses pembelajaran dapat terjadi,
seperti buku, film, kaset. Sementara Rossi dan Breidle, menyatakan
bahwa media pembelajaran merupakan seluruh alat dan bahan yang
dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Alat dan bahan
yang

dimaksud

dapat

berupa

radio,

televisi,

buku,

majalah,

komputer/laptop.
Munadi (2010: 37) berpendapat bahwa media pembelajaran dapat
diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan
menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta
lingkungan belajar yang kondusif dan penerimanya dapat melakukan
proses

belajar

secara efisien dan efektif.

Secara teknis media

pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar yang memiliki makna
keaktifan, yakni sebagai penyalur, penyampai, dan penghubung.
Media pembelajaran menurut Kemp & Dayton (dalam Arsyad,
2014: 23) memiliki tiga fungsi utama apabila media digunakan baik
untuk perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang besar
jumlahnya, yaitu: (1) memotivasi minat atau tindakan, (2) menyajikan
informasi, dan (3) memberi intruksi.
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Berdasarkan definisi media dan media pembelajaran tersebut di
atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah perantara
dalam proses kegiatan pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dari
proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media
pembelajaran juga merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan
untuk

menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar

mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam
kegiatan belajar. Media digunakan sebagai alat yang dikembangkan
untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi.

b. Fungsi Media Pembelajaran
Sanaky (2013: 7) juga mengemukakan beberapa fungsi media
pembelajaran untuk merangsang pembelajaran dengan :
1) Menghadirkan objek sebenarnya dan objek yang langka;
2) Membuat duplikasi dari objek yang sebenarnya;
3) Membuat konsep abstrak ke konsep yang konkret;
4) Memberi kesamaan persepsi;
5) Mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah dan jarak;
6) Menyajikan ulang informasi secara konsisten;
7) Memberi suasana belajar yang menyenangkan, tidak tertekan, santai;
dan menarik, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran.
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c. Manfaat Media Pembelajaran
Sanaky

(2013: 5)

mengemukakan

beberapa

manfaat media

pembelajaran baik secara umum atau khusus sebagai sebuah alat bantu
pembelajaran

bagi

pengajar

dan

pembelajar.

Manfaat

media

pembelajaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.
1) Pengajaran menjadi lebih menarik perhatian pembelajar sehingga
dapat menumbuhkan motivasi belajar;
2) Bahan pengajaran yang disampaikan akan lebih jelas maknanya,
sehingga dapat lebih dipahami oleh pembelajar untuk dapat
menguasai tujuan pembelajaran dengan baik;
3) Metode pembelajaran bervariasi, tidak hanya komunikasi verbal
melalui penuturan kata-kata lisan;
4) Pembelajar lebih banyak melakukan kegiatan belajar, karena tidak
hanya mendengarkan penjelasan pengajar, namun juga melakukan
aktivitas lain seperti: mengamati dan mendemonstrasikan.

d. Klasifikasi Media Pembelajaran
Sanjaya (2012: 118-119) mengklasifikasikan media pembelajaran
menjadi beberapa klasifikasi dilihat dari sifat, kemampuan

jangkauan,

dan teknik pemakaian.
1) Dilihat dari sifatnya, media pembelajaran dibagi menjadi:
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a) Media auditif, merupakan media yang hanya memiliki unsur
suara atau hanya dapat didengarkan saja seperti, radio, tape
recorder, rekaman suara.
b) Media visual, merupakan media yang hanya dapat dilihat dan
tidak memiliki unsur suara. Contoh media visual seperti, film
slide, foto, gambar.
c) Media audio visual, merupakan media yang memiliki unsur suara
dan unsur gambar yang dapat dilihat seperti, rekaman video, dan
film. Media ini lebih menarik karena mengandung dua unsur
media, yaitu audio dan visual.
2) Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke
dalam:
a) Media yang memiliki daya liput luas seperti radio, dan televisi.
Dengan media ini siswa mampu mempelajari hal-hal dan kejadian
secara faktual tanpa memerlukan ruangan khusus.
b) Media yang memiliki daya liput terbatas ruang dan waktu seperti
film slide, film, video.
3) Dilihat dari teknik pemakaiannya, media dibagi ke dalam
a) Media yang diproyeksikan seperti film slide dan komputer.
b) Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, radio dan
lain sebagainya.
Pengembangan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
yang peneliti kembangkan, jika dilihat dari sifatnya merupakan media

17

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

audio visual, karena memiliki unsur suara dan unsur gambar. Jika
dilihat dari kemampuan jangkauannya, media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint ini termasuk ke dalam media yang memiliki
jangkauan terbatas,
Sedangkan
termasuk

dilihat

karena hanya disajikan dalam bentuk slide.
dari teknik

pemakaiannya,

media

powerpoint

media yang diproyeksikan menggunakan komputer atau

laptop.

3. Microsoft Powerpoint
Pada

subbab

ini akan dibahas mengenai pengertian Microsoft

Powerpoint, kelebihan dan kekurangan Microsoft Powerpoint.
a. Pengertian Microsoft Powerpoint
Sukiman (2012: 213) mengemukakan Microsoft Powerpoint
adalah salah satu produk unggulan dari Microsoft Corporation untuk
merancang

dan

membuat

presentasi

yang

lebih

menarik

dan

profesional.
Sanaky (2013: 147) berpendapat bahwa Microsoft Powerpoint
merupakan program aplikasi dari microsoft office program komputer
dan tampilan ke layar dengan menggunakan bantuan layar dan
proyektor.
tampilan

Keuntungan dari program ini adalah sederhananya

ikon-ikon

presentasi yang kurang lebih sama dengan

microsoft word.
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa
media powerpoint adalah media yang digunakan untuk menyampaikan
informasi dengan tampilan presentasi yang menarik.
Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengoperasikan
Microsoft Powerpoint, seperti yang dikemukakan oleh Arsyad (2014:
164), langkah pertama yaitu membuka Microsoft Powerpoint yang ada
di komputer dengan cara klik Start - All Programs - Microsoft office Microsoft office Powerpoint. Kemudian dapat dimulai dengan membuat
sebuah tampilan kerja atau presentasi.
Sanaky (2013: 156) mengemukakan enam kelebihan Microsoft
Powerpoint, dan lima kelemahan Microsoft Powerpoint. Kelebihan dan
kelemahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

b. Kelebihan Microsoft Powerpoint:
1) Praktis, di mana media dapat digunakan untuk semua ukuran kelas.
2) Microsoft Powerpoint memberikan kemungkinan tatap muka dan
mengamati respon dari penerima pesan.
3) Memberikan kemungkinan pada penerima untuk mencatat.
4) Memiliki

variasi

teknik

penyajian

yang

penyajian

dengan

berbagai

menarik

dan

tidak

membosankan.
5) Memungkinkan

kombinasi

warna,

animasi, suara, dan dapat hyperlink dengan file lain.
6) Dapat digunakan berulang-ulang.
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c. Kelemahan Microsoft Powerpoint:
1) Pengadaan

alat

yang

digunakan mahal,

tidak

semua sekolah

memiliki.
2) Memerlukan perangkat keras (hardware) yaitu komputer, proyektor,
dan layar untuk memproyeksikan pesan.
3) Memerlukan persiapan yang matang apabila menggunakan animasi
yang komplek.
4) Diperlukan keterampilan khusus dan kerja yang sistematis untuk
menggunakannya.
5) Menuntut keterampilan khusus untuk menuangkan pesan atau ide-ide
yang baik pada desain Microsoft Powerpoint, sehingga mudah
dicerna oleh penerima.
Berdasarkan penjabaran media pembelajaran di atas, peneliti
mengembangkan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
dengan

memperhatikan

kelebihan

media

pembelajaran

Microsoft

Powerpoint yang dikemukakan oleh Sanaky (2013: 156), yaitu bersifat
praktis, di mana media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
memberikan kemungkinan siswa untuk mencatat apa yang disampaikan
melalui

tampilan

slide,

media

juga

memungkinkan

pembelajaran

dengan tatap muka, dan terdiri dari berbagai teknik penyajian materi
yang tidak membuat siswa cepat bosan, media juga disajikan dengan
berbagai kombinasi warna, animasi menarik yang sesuai dengan materi,
video menarik yang dapat membantu mempermudah memahami materi,
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penggunaan hyperlink dalam mengerjakan soal evaluasi dan kuis, media
yang dibuat dapat digunakan berulang-ulang dan mengandung kegiatan
yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Peneliti mengembangkan
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint mata pelajaran IPA
materi Rangka Manusia untuk siswa kelas IV SD Kanisius Gamping.

4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
a. Pengertian IPA
Carin dan Sund (dalam Daryanto, 2014: 190) mendefinisikan Ilmu
pengetahuan Alam (IPA) sebagai pengetahuan yang sistematis dan
tersusun secara teratur, berlaku secara umum (universal), dan berupa
kumpulan data hasil observasi dan eksperimen.
Menurut Nash (dalam Samatowa, 2011: 3) IPA dianggap sebagai
suatu cara atau metode untuk mengamati alam. IPA yang digunakan
untuk

mengamati alam bersifat analisis,

lengkap,

cermat,

serta

menghubungkan antara satu fenomena dengan fenomena lain, yang
pada akhirnya membentuk suatu perspektif atau pandangan baru
tentang

suatu

objek

Samatowa, 2011: 3)

yang

diamati.

Sedangkan

Powler (dalam

mengemukakan bahwa IPA merupakan ilmu

yang berhubungan dengan gejala alam dan kebendaan yang sistematis,
tersusun secara teratur, dan merupakan kumpulan dari hasil observasi.
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
IPA adalah

cara yang digunakan untuk mengamati alam sehingga

membentuk sebuah pandangan baru tentang suatu objek yang diamati.
Menurut Daryanto (2014: 190-191) hakikat IPA meliputi empat
unsur, diantaranya:
1) Sikap: Rasa ingin tahu siswa tentang benda, fenomena alam,
makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan
masalah baru dan dapat dipecahkan melalui sebuah prosedur yang
benar, karena IPA bersifat open ended.
2) Proses: merupakan sebuah prosedur pemecahan masalah melalui
sebuah

metode

ilmiah

yang

meliputi,

penyusunan

hipotesis,

perancangan eksperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran, dan
penarikan kesimpulan.
3) Produk: produk dalam IPA berupa fakta yang dtangkap oleh indera,
prinsip yang digunakan dalam pemecahan masalah, teori yang
digunakan, dan hukum.
Ditinjau

dari

fisiknya

IPA

adalah

Ilmu

pengetahuan

yang

lingkupnya mencakup alam dan segala isinya, yaitu manusia, hewan,
dan tumbuhan termasuk bumi.

22

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b. Perlunya IPA di Sekolah Dasar (SD)
Daryanto (2014: 159) berpendapat bahwa tujuan utama dari
pendidikan IPA adalah untuk mengembangkan siswa yang “melek”
ilmu

pengetahuan

keterampilan
kehidupan

dalam
dengan

melalui

usaha

memecahkan
cara observasi,

ilmiah

dan

masalah
eksperimen,

keterampilan-

sehari-hari

dalam

dan pemecahan

masalah.
Sanjaya (2011: 105) menjelaskan bahwa pembelajaran IPA yang
ideal adalah pembelajaran yang mencakup pendekatan, strategi,
metode, serta teknik. Metode digunakan untuk mewujudkan suasana
belajar yang menyenangkan dengan tujuan agar siswa dapat mencapai
kompetensi
pembelajaran

dasar
dapat

dan

tujuan

pembelajaran.

Proses

dilakukan melalui berbagai metode,

kegiatan
seperti

ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Strategi pembelajaran merupakan
cara

yang digunakan untuk

menyampaikan materi pembelajaran

secara efektif. Sedangkan teknik merupakan penerapan dari strategi
dan metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
Isjoni (2007: 3) menambahkan bahwa strategi pembelajaran
didukung oleh beberapa unsur, seperti sumber belajar, guru dan siswa,
media pembelajaran, materi, kondisi kelas dan lingkungan. Unsurunsur tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama
lain. Proses pembelajaran dapat berlangsung apabila terdapat interaksi
antara guru dengan pserta didik. Media pembelajaran menjadi salah
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unsur pendukung terciptanya suasana pembelajaran yang efektif dan
efisien, dengan media siswa dapat terbantu dalam memahami materi
pembelajaran yang bersifat abstrak.
Samatowa (2011: 4) menjelaskan bahwa IPA dianggap perlu di SD
karena IPA melatih siswa untuk berpikir secara kritis dan obyektif
berdasarkan pada pengalaman langsung, baik dengan menggunakan
media atau pengamatan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Tolak
ukur dalam kebenaran ilmu pengetahuan yaitu pengetahuan yang
bersifat rasional dan obyektif. Rasional yang berarti masuk akal dan
dapat diterima oleh akal sehat. Sedangkan obyektif berarti sesuai
dengan obyek yang ada pada kenyataan dan dapat ditangkap oleh
panca indera.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlunya
IPA di SD karena IPA mengajak siswa untuk berpikir secara kritis dan
obyektif berdasarkan hasil pengamatan, eksperimen, dan pemecahan
masalah

dalam

kehidupan

sehari-hari.

Sehingga,

IPA

dapat

mengembangkan siswa yang “melek” ilmu pengetahuan.

5. Materi Rangka Manusia
Aprilia (2009: 3) berpendapat bahwa tubuh manusia dapat berdiri
tegak karena ada yang menegakkan, yaitu tulang. Tulang adalah bagian
tubuh yang paling keras dan terdiri dari sel-sel hidup, mineral, dan sejenis
protein.

Kalsium dan fosfat merupakan penyusun tulang sedangkan
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kolagen adalah sejenis tulang yang mengandung protein dan merupakan
zat yang menyebabkan tulang bersifat agak lentur.
Haryanto (2007: 4) menyebutkan rangka sebagai struktur padat yang
bergerak dan menyangga tubuh. Tulang rangka bekerja sebagai pengungkit
dan sebagai tumpuan untuk dapat bergerak. Komponen yang terdapat pada
rangka manusia meliputi,

tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota

gerak.
Berdasarkan penjelasan kedua ahli di atas tentang rangka, maka dapat
disimpulkan

bahwa

rangka

manusia

adalah

tulang

yang

saling

bersambungan di dalam tubuh dan berfungsi untuk menegakkan tubuh,
menyangga tubuh, dan memberi bentuk tubuh.
Pada

penelitian

ini materi yang

akan

dibahas

terbatas pada

Kompetensi Dasar 1.1 Mendeskripsikan hubungan antara struktur rangka
tubuh manusia dengan fungsinya dan Kompetensi Dasar 1.2 Menerapkan
cara memelihara kesehatan rangka tubuh. Pokok bahasan materi rangka
manusia dalam penelitian ini diantaranya membahas tentang bagian-bagian
rangka manusia; (1) rangka kepala, (2) rangka anggota badan, dan (3)
rangka anggota gerak, fungsi rangka, macam-macam sendi; (1) sendi
putar, (2) sendi pelana, (3) sendi engsel, dan (4) sendi peluru, gangguan
pada tulang punggung; (1) kifosis, (2) lordosis, (3) skoliosis, dan cara
memelihara rangka tubuh.
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Berikut ini merupakan penjabaran dari materi pokok yang dibahas
dalam penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint menurut Aprilia (2009: 3-16).
a. Rangka Kepala Manusia
Rangka kepala tersusun dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang
hidung, tulang mata, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang
pelipis, dan tulang kepala belakang. Gambaran lebih jelasnya dapat
dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1 Rangka Kepala Manusia
Sumber:

http://habibullahurl.com/2016/09/pengertian-bagian-bagian-

dan-fungsi-rangka- manusia.html?m=1
b. Rangka Badan Manusia
Rangka badan saling bersambungan dari tulang leher sampai dengan
tulang ekor. Tulang leher terbentuk dari 7 ruas tulang. Tulang
pungung hingga tulang ekor ternetuk dari 26 ruas tulang, sehingga
terdapat 33 ruas tulang dari tulang leher sampai dengan tulang ekor.
Gambar jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut
tentang gambar rangka badan manusia.
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Gambar 2.2 Rangka Badan Manusia
Sumber:http://avestkun.blogspot.co.id/2015/02/sistem-gerakmanusia.html?m=1
d. Rangka Anggota Gerak Manusia
Rangka alat gerak terdiri dari lengan dan kaki atau dikenal dengan alat
gerak atas dan alat gerak bawah. Rangka gerak atas terdiri dari tulang
lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan,
tulang telapak tangan, dan tulang jari. Alat gerak bawah terdiri dari
tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis tulang
pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Penjelasan
lebih lengkap dapat dilihat pada gambar 2.3 terkait alat gerak manusia
sebagai berikut.
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Gambar 2.3 Rangka Anggota Gerak Manusia
Sumber:https://asfirahikmah.wordpress.com/kelas-ix/sistem-alat
gerak/rangka-dan-tulang/
Tulang-tulang dapat digerakkan bila ada sendi. Sendi merupakan
sambungantulang yang satu dengan tulang yang lain. Terdapat berbagai
macam persendian antara lain, sendi mati dan sendi gerak. Sendi mati
adalah hubungan antara dua atau lebih tulang yang tidak memungkinkan
terjadinya gerakan. Sendi mati terdapat pada tengkorak. Sendi gerak
terdiri atas sendi pelana, sendi peluru, sendi geser, dan sendi putar.
a. Sendi Engsel
Sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah. Sendi engsel
terdapat pada bagian lutut. Sendi ini menghubungkan tulang paha
atas dan tulang kaki bawah. Sendi engsel juga terdapat pada bagian
siku. Sendi engsel di bagian ini berfungsi untuk menghubungkan
tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah.
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b. Sendi Pelana
Sendi pelana hanya dapat digerakkan ke arah samping atau ke arah
depan. Sendi pelana terdapat di antara tulang pangkal ibu jari tangan
dan pergelangan tangan.
c. Sendi Peluru
Sendi peluru dapat bergerak ke semua arah. Sendi peluru terdapat di
antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Sendi peluru juga
menghubungkan tulang panggul dan tulang paha.
d. Sendi Putar
Sendi putar adalah persendian tempat tulang yang satu berputar
mengelilingi tulang yang lain dan bertindak sebagai poros. Sendi
putar terdapat pada tulang leher pertama atau tulang atlas dan tulang
leher kedua.
Setiap organ atau alat tubuh manusia memiliki kegunaan, termasuk
Rangka. Rangka mempunyai beberapa fungsi, antara lain:
a. Menguatkan dan menegakkan tubuh
b. Menentukan bentuk tubuh
c. Tempat melekatnya otot dan daging, dan
d. Melindungi bagian-bagian tubuh yang penting dan halus.
Adapun beberapa kelainan yang dapat terjadi pada rangka tubuh,
seperti kelainan pada tulang belakang. Kelainan pada tulang belakang
dapat terjadi karena sikap duduk dan berdiri yang tidak baik, selain itu
karena terlalu sering membawa beban hanya pada salah satu bahu.
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Penyakit yang dapat menyerang rangka tubuh manusia seperti
rematik, dan osteoporosis. Kelainan pada tulang belakang tersebut
diantaranya :
a. Lordosis, keadaan di mana tulang belakang terlalu bengkok ke
depan. Hal ini diakibatkan karena sikap duduk dan berdiri yang
terlalu membusungkan dada ke depan.
b. Kifosis, keadaan di mana tulang belakang terlalu brngkok ke
belakang. Hal ini diakibatkan karena sikap duduk dan berdiri yang
sering membungkuk.
c. Skoliosis, keadaan di mana tulang belakang bengkok ke kanan atau
ke kiri. Hal ini diakibatkan karena sikap duduk yang sering pada
posisi miring, selain itu diakibatkan karena sering mengangkat beban
pada salah satu bahu.
d. Osteoporosis, merupakan penyakit yang menyebabkan tulang mudah
retak atau patah. Penyakit ini diakibatkan karena kekurangan zat
kapur (kalsium). Penyakit ini dapat dicegah dengan makan makanan
yang mengandung vitamin D dan kalsium yang terdapat pada susu
dan jenis-jenis ikan.
e. Rematik, merupakan penyakit yang menyerang persendian, ditandai
dengan

timbulnya rasa nyeri pada

persendian terutama pada

pergelangan kaki, tangan, dan siku.
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Untuk

memelihara

kesehatan

rangka,

dapat dilakukan dengan

makan-makanan yang sehat dan bergizi, serta olahraga teratur. Makanan
yang dibutuhkan adalah makanan yang mengandung vitamin D dan
kalsium. Kalsium banyak terkandung di dalam susu, kacang-kacangan,
ikan, dan buah.

B. Penelitian yang Relevan
Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurlatifah
(2015)

dari

Universitas

PGRI

Yogyakarta

dengan

judul

penelitian

“Pengembangan Media Pembelajaran IPA berbasis Microsoft office
Powerpoint Interaktif pada Siswa Kelas IV SD Negeri Ngrukeman kasihan
Bantul”. Tujuan dari penelitian yang dilakukan Nurlatifah ini yang pertama
adalah

untuk

mengembangkan

media

pembelajaran

IPA

menggunakan

Microsoft Powerpoint Interaktif di SD Negeri Ngrukeman Kasihan Bantul,
yang

kedua

untuk

mengetahui tingkat

kelayakan

media pembelajaran

menggunakan Microsoft Powerpoint Interaktif sebagai media pembelajaran
IPA di SD Ngrukeman Kasihan Bantul dan yang ketiga bertujuan untuk
melihat pengaruh media pembelajaran IPA berbasis Powerpoint Interaktif
terhadap prestasi belajar siswa.
Hasil penelitian yang dilakukan Nurlatifah tingkat kelayakan media
pembelajaran

menggunakan

Microsoft

Powerpoint

Interaktif dinyatakan

layak berdasarkan hasil pengujian para ahli diperoleh persentase 68% dan
persentase kelayakan media diperoleh persentase 64%, dan persentase
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kelayakan

dari siswa

diperoleh hasil 87.81% dapat diartikan media

pembelajaran menggunakan Microsoft Powerpoint dalam kategori layak.
Nurlatifah

menggunakan

metode

penelitian

Research

and

Development (R&D) dengan langkah-langkah (1) potensi masalah, (2)
mengumpulkan informasi,

(3) desain produk,

(4) validasi desain, (5)

perbaikan desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) uji coba
pemakaian, (9) revisi produk.
Penelitian kedua dilakukan oleh Sukarsa (2014) dari Universitas
Pendidikan

Ganesha

dengan

judul

penelitian

“Penerapan

Model

Pembelajaran Kuantum Berbantuan Media Microsoft Powerpoint untuk
Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV Semester 1
SD Negeri 6 Menanga”. Penelitian Wayan ini bertujuan untuk meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar IPA siswa kelas IV semester 1 SD Negeri 6
Menanga melalui penerapan model kuantum berbantuan media Microsoft
Powerpoint. Wayan menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yakni:
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi/evaluasi dan refleksi. Subjek
dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi kelas IV SD Negeri 6 Menanga.
Hasil penelitian Sukarsa menunjukkan bahwa pada siklus I secara
klasikal persentase rata-rata aktivitas belajarnya mencapai 61,40% dengan
kategori cukup

aktif,

pada

siklus

II persentase rata-rata mengalami

peningkatan sebesar 17,20% hingga mencapai 78,60%. Persentase rata-rata
hasil belajar IPA siswa pada siklus I secara klasikal sebesar 67,28% dengan
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kategori cukup baik, dan pada siklus II persentase rata-rata mencapai 76,64%
dengan

kategori baik.

Jadi kesimpulannya dengan menerapkan model

pembelajaran kuantum berbantuan media Microsoft Powerpoint dalam
pembelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 6 Menanga dapat meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar.
Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Limbong
(2016) dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan judul penelitian
“Pengembangan

Media

Pembelajaran Berbasis ICT Mengacu Pada

Kurikulum SD 2013 Subtema Macam-macam Sumber Energi Untuk Siswa
Kelas 4 SD Negeri Kalasan 1”. Penelitian yang dilakukan oleh Limbong ini
bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk media pembelajaran berbasis
ICT berupa Powerpoint Interaktif yang mengacu pada Kurikulum SD 2013
dan untuk mendeskripsikan kualitas produk media pembelajaran berbasis ICT
yang mengacu Kurikulum SD 2013.
Limbong menggunakan penelitian pengembangan dengan prosedur
penelitian yang dikemukakan oleh Borg and Gall. Prosedur pengembangan
yang digunakan terdiri atas lima langkah yang diambil dari 10 langkah Borg
and Gall yaitu: 1) potensi dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain
produk,

4) validasi ahli,

5) revisi desain. Selain itu, Limbong juga

menggunakan pengembangan model ASSURE

dalam penelitiannya yang

kemudian akan menjadi produk yang siap diuji cobakan.
Hasil penelitian yang dilakukan Limbong menunjukkan bahwa media
pembelajaran berbasis ICT mengacu pada Kurikulum SD 2013 Subtema
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Kebersamaan dalam Keberagaman untuk siswa kelas IV SD Negeri Kalasan 1
layak digunakan dalam pembelajaran. Hasil validasi pakar MI termasuk
dalam kategori sangat baik dengan skor 3,25, hasil validasi dari pakar AH
termasuk dalam kategori baik dengan skor 3,1, hasil validasi dari guru SDN
Kalasan 1 termasuk dalam kategori baik dengan perolehan skor 3,09, dan
hasil validasi guru SDN Timbulharjo termasuk dalam kategori baik dengan
skor 3,20. Berdasarkan perolehan skor dari empat validator tersebut diperoleh
skor rata-rata 3,17 dengan kategori “Baik” yang menunjukkan bahwa media
pembelajaran berbasis ICT yang dikembangkan layak digunakan dalam
proses pembelajaran.
Kesamaan ketiga studi literatur di atas dengan penelitian yang
dilakukan adalah sama-sama menggunakan media Powerpoint pada mata
pelajaran IPA untuk siswa kelas IV SD. Kesamaan penelitian yang dilakukan,
dengan penelitian yang dilakukan oleh Limbong dan juga Nurlatifah adalah
sama-sama
perbedaan

menggunakan
ketiga

jenis

penelitian

penelitian

dengan

pengembangan.

penelitian

yang

Sedangkan

dilakukan

adalah

perbedaan materi pembelajaran yang dipilih, peneliti mengembangkan media
dengan materi Rangka Manusia.
Peneliti menemukan relevansi antara ketiga penelitian di atas dengan
penelitian yang dilakukan. Berdasarkan ketiga studi literatur tersebut, terbukti
bahwa media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dapat membantu
siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran. Peneliti mencoba untuk
mengembangkan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint untuk
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materi Rangka Manusia. Kerangka relevansi antara ketiga penelitian di atas
dengan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada bagan 2.1 Literature
Map sebagai berikut.
Nurlatifah (2015)
“Pengembangan
Media Pembelajaran
IPA
berbasis
Microsoft
office
Powerpoint Interaktif
pada Siswa Kelas IV
SD
Negeri
Ngrukeman kasihan
Bantul”.

Sukarsa (2014)
“Penerapan
Model
Pembelajaran
Kuantum Berbantuan
Media
Microsoft
Powerpoint
untuk
Meningkatkan Aktivitas
Dan Hasil Belajar IPA
Siswa
Kelas
IV
Semester 1 SD Negeri 6
Menanga”.

Limbong (2016)
“Pengembangan
Media
Pembelajaran Berbasis ICT
Mengacu Pada Kurikulum
SD 2013 Subtema Macammacam Sumber Energi
Untuk Siswa Kelas 4 SD
Negeri Kalasan 1”.

Aryani (2017)
“Pengembangan Media Pembelajaran
Berbasis Microsoft Powerpoint Mata Pelajaran IPA
Materi Rangka Manusia Untuk Siswa Kelas IV
SD Kanisius Gamping”
Bagan 2.1 Literature Map

C. Kerangka Berpikir
Rangka manusia adalah salah satu materi pembelajaran IPA di kelas
IV SD. Di dalam materi rangka manusia dibahas mengenai bagian-bagian dari
rangka manusia, bagian rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota
gerak, baik anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Selain membahas
mengenai bagian-bagian rangka, pada materi ini dibahas pula mengenai cara
merawat rangka dan kelainan yang terjadi pada tulang punggung. Materi
rangka manusia bersifat abstrak, karena ada di dalam tubuh manusia,
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sehingga membuat siswa kesulitan dalam memahami materi pembelajaran
tersebut. Guru yang cenderung menggunakan metode ceramah, menggunakan
media gambar hitam putih dan hanya menuliskan poin-poin dari materi
pembelajaran membuat siswa merasa bosan terhadap proses pembelajaran
yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya cara yang tepat untuk dapat
membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran IPA khususnya
tentang Rangka Manusia.
Penggunaan media pembelajaran yang lebih menarik dapat dijadikan
sebagai cara yang tepat untuk membantu siswa dalam memahami materi
pembelajaran Rangka. Selain itu, guru dan siswa membutuhkan media
pembelajaran yang dapat memotivasi antusias siswa dalam memahami materi
pembelajaran. Media pembelajaran yang merupakan media konkret cocok
apabila digunakan pada siswa kelas IV karena berada pada tahap operasi
konkret di mana penggunaan benda-benda nyata sangat diperlukan untuk
membantu pemahaman siswa. Menurut Arsyad (2014: 74-76) pemilihan
media yang baik salah satunya adalah harus menarik, praktis, luwes, dan
bertahan. Microsoft Powerpoint merupakan salah satu media pembelajaran
yang menarik, sehingga dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran dan
dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti mengembangkan media
pembelajaran IPA yang mampu membantu siswa dalam memahami materi
pembelajaran yang bersifat abstrak. Penelitian ini berfokus pada Kompetensi
Dasar “ Mendeskripsikan hubungan antara struktur rangka tubuh manusia
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dengan fungsinya dan menerapkan cara memelihara kesehatan rangka
manusia” dengan menggunakan media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint. Penelitian dilakukan pada siswa kelas IV SD Kanisius Gamping
tahun ajaran 2016/2017. Media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
yang dikembangkan mengacu pada kurikulum KTSP. Media pembelajaran
berbasis

Microsoft

Powerpoint

yang dikembangkan diharapkan dapat

membantu guru dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan,
sehingga mampu menumbuhkan semangat dan motivasi belajar siswa. Media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang dikembangkan peneliti ini
juga masih belum sempurna dan masih memerlukan kritikan dan saran yang
dapat menjadikan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint lebih
sempurna.

D. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian teori di atas maka dapat dirumuskan beberapa
pertanyaan penelitian sebagai berikut.
1. Bagaimana

langkah-langkah

pengembangan

produk

berupa

media

pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint mata pelajaran IPA materi
Rangka Manusia untuk siswa kelas IV SD Kanisius Gamping?
2. Bagaimana

kualitas

produk

media pembelajaran berbasis

Microsoft

Powerpoint mata pelajaran IPA materi Rangka Manusia untuk siswa kelas
IV SD Kanisius Gamping berdasarkan hasil validasi dari pakar media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint?
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3. Bagaimana

kualitas

produk

media pembelajaran berbasis

Microsoft

Powerpoint mata pelajaran IPA materi Rangka Manusia untuk siswa kelas
IV SD Kanisius Gamping berdasarkan hasil validasi guru kelas IV SD?
4. Bagaimana

kualitas

produk

media pembelajaran berbasis

Microsoft

Powerpoint mata pelajaran IPA materi rangka manusia untuk siswa kelas
IV SD Kanisius Gamping berdasarkan hasil uji coba terbatas?
5. Bagaimana

kualitas

produk

media pembelajaran berbasis

Microsoft

Powerpoint mata pelajaran IPA materi rangka manusia untuk siswa kelas
IV SD Kanisius Gamping berdasarkan hasil uji coba pemakaian.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
dan pengembangan atau penelitian R&D (Research and Development).
Sugiyono (2014: 407) mengatakan bahwa, “Research and Development
adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan
digunakan untuk
menghasilkan

menguji keefektifan produk tersebut”, sehingga untuk

produk

tersebut

sebelumnya

harus

dilakukan

analisis

kebutuhan dan pengujian keefektifan produk agar berfungsi secara layak di
masyarakat luas. Metode penelitian dan pengembangan ini juga bersifat
longitudinal yang berarti penelitian dilakukan secara bertahap.
Penelitian ini berupaya untuk menciptakan sebuah produk yang
didasarkan pada masalah yang ada sebelumnya. Dengan demikian karena
pengembangan R&D ini sangat cocok untuk mengembangkan produk, maka
peneliti memilih penelitian ini untuk mengembangkan media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint mata pelajaran IPA materi Rangka Manusia
untuk siswa kelas IV SD Kanisius Gamping. Penelitian dan pengembangan
atau R&D yang digunakan mengadopsi pengembangan Borg and Gall yang
dikutip (dalam Sugiyono 2010: 409) dan dapat dilihat pada bagan berikut ini.
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Potensi dan
Masalah

Pengumpulan
data

Desain
Produk

Validasi
Desain

Uji coba
Pemakaian

Revisi
Produk

Uji coba
Produk

Revisi
Desain

Revisi
Produk

Produksi
Massal
Bagan 3.1 Langkah-langkah Penelitian R&D

Langkah-langkah dalam bagan di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut.
1. Potensi dan Masalah
Penelitian ini diawali dengan kegiatan analisis kebutuhan untuk melihat
potensi dan masalah yang ada di lapangan. Potensi dan masalah bersifat
faktual sesuai dengan pengalaman yang terjadi di lapangan. Potensi adalah
segala sesuatu yang memiliki nilai tambah apabila didayagunakan.
2. Pengumpulan Data
Setelah memperoleh data potensi dan masalah yang ada di lapangan,
langkah

selanjutnya

dalam

penelitian

ini

adalah

dilakukannya

pengumpulan data dari berbagai sumber. Pengumpulan data ini digunakan
untuk

mendesain

produk

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint dan diharapkan mampu mengatasi masalah yang ada di
lapangan.
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3. Desain Produk
Pada tahap ini, peneliti menyusun sebuah produk media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint yang spesifik dan lengkap. Produk yang
dikembangkan berupa media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
yang mengacu pada Kurikulum KTSP 2006 terkait materi Rangka
Manusia untuk siswa kelas IV SD.
4. Validasi Desain
Desain produk yang telah disusun selanjutnya divalidasi. Validasi desain
dilakukan oleh validator guna untuk menilai kualitas rancangan media
pembelajaran yang telah disusun. Validasi produk dilakukan oleh dua
pakar atau ahli media Microsoft Powerpoint dan dua guru kelas IV SD
guna untuk menilai produk yang disusun.
5. Revisi Desain
Revisi desain dilakukan setelah produk divalidasi oleh ahli atau pakar
media. Pada langkah ini peneliti memperbaiki desain produk berdasarkan
hasil penilaian dari pakar. Hasil revisi produk kemudian digunakan untuk
uji coba produk di lapangan.
6. Uji coba Produk
Uji coba produk dilakukan untuk mengetahui keefektifan produk yang
dikembangkan dalam mengatasi masalah di lapangan. Uji coba produk
dilakukan di SD Kanisius Klepu dengan subyek 25 siswa.
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7. Revisi Produk
Setelah dilakukan uji coba produk secara terbatas, maka diperoleh
kelemahan dari produk yang dikembangkan. Kelemahan-kelemahan yang
nampak berdasarkan respon siswa dan penggunaan media dari uji coba
produk digunakan untuk revisi produk. Langkah selanjutnya, produk yang
telah direvisi diuji cobakan kembali di SD yang digunakan untuk analisis
kebutuhan.
8. Uji coba Pemakaian
Uji

coba

pemakaian

dilakukan

setelah

produk

direvisi,

kemudian

dilakukan uji coba pemakaian produk secara nyata sesuai pada bidang
masalah yang ada di lapangan. Uji coba pemakaian dilakukan di

SD

Kanisius Gamping dengan 37 subyek. Uji coba pemakaian digunakan
untuk melihat kelemahan dan kelebihan dari produk yang disusun.
9. Revisi Produk
Revisi produk terakhir dilakukan peneliti untuk menyempurnakan produk
yang dirancang dan telah diuji cobakan secara nyata di lapangan. Revisi
produk dilakukan dengan berpedoman pada kelemahan-kelemahan yang
masih tampak pada saat uji coba pemakaian.
10. Produksi Masal
Produksi atau pembuatan masal produk ini dilakukan apabila produk yang
dihasilkan telah dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi secara
masal.
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Berdasarkan penjelasan 10 langkah pengembangan media di atas,
peneliti membatasi penelitian hanya pada 9 langkah pengembangan, yaitu (1)
potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi
desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) uji coba
pemakaian, dan (9) revisi produk. Hal ini dikarenakan waktu yang dibutuhkan
untuk penelitian sangat terbatas dan media yang disusun, digunakan guru
sebagai referensi media pembelajaran, sehingga hanya diperlukan dua orang
ahli media dan dua orang guru kelas IV SD untuk menilai kualitas media
yang disusun.

B. Setting Penelitian
Setting

penelitian

pengembangan

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft Powerpoint mata pelajaran IPA materi Rangka Manusia untuk
siswa kelas IV SD Kanisius Gamping ini diuraikan dalam subjek penelitian,
objek penelitian, tempat penelitian, dan waktu penelitian.
1. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Kanisius
Gamping tahun ajaran 2016/2017. Penelitian di SD Kanisius Gamping
dilakukan pada tanggal 26 November 2016 dengan jumlah subjek 37
siswa, yang terdiri dari 26 siswa perempuan, dan 11 siswa laki-laki.
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2. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah produk media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint mata pelajaran IPA materi Rangka Manusia untuk
siswa kelas IV SD dengan pokok bahasan tentang Rangka Manusia.
Media pembelajaran yang dikembangkan diharapkan dapat membantu
siswa dalam memahami materi tentang Rangka Manusia.
3. Tempat Penelitian
Wawancara analisis kebutuhan dilakukan di SD Kanisius Gamping
dengan guru kelas IV Ibu RW, S.Pd. Uji coba skala kecil dilakukan di
SD Kanisius Kenalan dengan mengambil 5 subyek siswa dari kelas IV.
Uji coba produk dilakukan di SD Kanisius Klepu dengan subjek 25
siswa. Uji coba pemakaian dilakukan di mana analisis kebutuhan
dilakukan, yaitu di SD Kanisius Gamping.
4. Waktu Penelitian
Peneliti melakukan

penelitian pengembangan media pembelajaran

berbasis Microsoft Powerpoint selama 11 bulan, terhitung dari awal
bulan Juli 2016 hingga akhir bulan Mei 2017.
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C. Prosedur Pengembangan Media
Prosedur

pengembangan

menghasilkan

sebuah

Powerpoint.

Media

desain

yang
media

pembelajaran

digunakan

dalam

pembelajaran

berbasis

penelitian

berbasis

Microsoft

ini

Microsoft

Powerpoint

ini

dikembangkan berdasarkan langkah-langkah pengembangan Borg and Gall.
Langkah-langkah pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
dari 9 langkah, yaitu (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3)
desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, (7)
revisi produk, (8) uji coba pemakaian, dan (9) revisi produk hingga
menghasilkan

desain produk

akhir yang berupa pengembangan media

berbasis Microsoft Powerpoint mata pelajaran IPA materi rangka manusia
untuk siswa kelas IV SD Kanisius Gamping.
Adapun

langkah-langkah

pengembangan

media

yang

digunakan

dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut.
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Langkah 1 Potensi dan Masalah
Kegiatan Wawancara Analisis Kebutuhan

Langkah 2 Pengumpulan Data
Mengolah Data Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Langkah 3 Desain Produk
RPP dan Mendesain Produk Media pembelajaran Berbasis Microsoft Powerpoint

Langkah 4 Validasi Desain
Validasi Media pada Dua Ahli Media Berbasis Microsoft Powerpoint dan Dua Guru Kelas
IV SD
Langkah 5 Revisi Desain
Revisi Produk Berdasar pada Komentar dan Saran Dua Ahli Media Microsoft Powerpoint
dan Dua Guru Kelas IV SD
Langkah 6 Uji coba Produk
Uji coba Produk di Kelas IV SD Kanisius Klepu

Langkah 7 Revisi Produk
Revisi Berdasarkan Hasil Uji coba Produk
Langkah 8 Uji coba Pemakaian
Uji coba Pemakaian di Kelas IV SD Kanisius Gamping
Langkah 9 Revisi Desain Produk
Revisi Akhir berdasarkan Hasil Uji coba Pemakaian di SD Kanisius Gamping
Hasil Akhir
Media Pembelajaran Berbasis Microsoft Powerpoint Mata Pelajaran IPA Materi Rangka
Manusia untuk Siswa Kelas IV SD Kanisius Gamping

Bagan 3.2 Langkah-langkah Pengembangan Penelitian
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Langkah-langkah pengembangan penelitian pada bagan 3.2 dapat dijelaskan
sebagai berikut.
Langkah 1: Potensi dan Masalah
Penelitian ini dimulai dengan menganalisis potensi dan masalah.
Potensi yang ada di lapangan diantaranya; (1) ada mata pelajaran IPA, (2) ada
materi rangka manusia, (3) ada proyektor, dan (4) guru paham teknologi.
Sedangkan

masalah

diperoleh

oleh peneliti setelah melakukan analisis

kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Juli
2016 di SD Kanisius Gamping. Analisis kebutuhan dilakukan dengan
melakukan wawancara pada guru kelas IV, yaitu Ibu RW. Wawancara
bertujuan untuk mengidentifikasi adanya masalah yang terjadi di lapangan
terkait ketersediaan media pembelajaran yang digunakan dalam proses
pembelajaran. Berdasarkan potensi dan masalah tersebut peneliti kemudian
merancang

sebuah

produk

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint dengan harapan dapat membantu menyelesaikan masalah yang
ada di lapangan.
Langkah 2: Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik
wawancara. Hasil wawancara akan digunakan sebagai pedoman dalam
mengembangkan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Dalam
mengembangkan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint, peneliti
mengkaji beberapa teori yang berkaitan dengan media pembelajaran berbasis
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Microsoft Powerpoint dengan mencari kajian pustaka baik dari buku dan
sumber lainnya.
Langkah 3: Desain Produk
Desain produk dilakukan berdasarkan potensi dan masalah yang telah
diperoleh dari analisis kebutuhan. Dalam penelitian ini desain produk diawali
dengan

pengembangan

Pelaksanaan

perangkat

Pembelajaran

(RPP).

pembelajaran

yang

Kemudian,

peneliti

berupa

Rencana

mengembangkan

produk berupa media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang
mencakup isi dari RPP yang telah disusun.
Langkah 4:Validasi Desain
Produk yang telah selesai dirancang tidak pasti dapat langsung
digunakan secara nyata. Langkah selanjutnya produk yang telah dirancang
divalidasi oleh para ahli. Dalam penelitian ini, peneliti menghadirkan empat
pakar ahli untuk mengevaluasi desain produk media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint. Empat pakar tersebut yaitu dua dosen ahli media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dan dua guru kelas IV SD.
Validasi dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan juga kelebihan yang
terdapat di dalam produk media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
yang telah dikembangkan.
Langkah 5: Revisi Desain
Revisi produk dilakukan berdasarkan pada hasil validasi yang telah
dilakukan oleh pakar media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint.
Revisi dilakukan untuk memperbaiki kelemahan yang masih terdapat di
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dalam produk media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Hasil
revisi ini kemudian akan digunakan untuk uji coba produk secara terbatas di
lapangan, namun bukan di tempat penelitian. Uji coba produk ini dilakukan
sebagai bahan pertimbangan kelayakan dan keefektifan media sebelum di uji
cobakan di lapangan yang sesungguhnya mengalami potensi dan masalah.
Langkah 6: Uji coba Produk
Uji coba produk terbatas dilakukan peneliti dengan uji coba kepada 25
pesera didik Kanisius Klepu. Subyek ini digunakan sebagai dasar seberapa
efektifkah produk media pembelajaran yang digunakan. Uji coba produk
dillakukan untuk melihat kelemahan-kelemahan yang masih terdapat di dalam
produk media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint, sekaligus sebagai
bahan pertimbangan untuk menghasilkan produk yang lebih efektif digunakan
di lapangan.
Langkah 7: Revisi Produk
Revisi produk

pada

langkah

ini didasarkan

pada kelemahan-

kelemahan yang terlihat pada saat uji coba produk secara terbatas di
lapangan. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut dapat diperoleh respon
yang sebenarnya diinginkan terhadap media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint.
Langkah 8: Uji coba Pemakaian
Uji coba pemakaian dilakukan di tempat penelitian dengan potensi
dan masalah sesuai analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Langkah ini
bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan akhir dari desain
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produk media pembelajaran yang dikembangkan, yang kemudian dijadikan
acuan atau pedoman sebagai bahan pertimbangan untuk menghasilkan produk
akhir. Uji coba pemakaian dilakukan dengan mengambil 37 subyek.
Langkah 9: Revisi Produk
Revisi produk akhir dilakukan berdasarkan kelemahan yang terlihat
pada saat uji coba pemakaian di lapangan. Revisi ini dilakukan sebagai bahan
pertimbangan untuk

memperbaiki kelemahan produk. Hasil revisi akan

menjadi produk akhir yang berupa media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint

mengacu pada Kurikulum KTSP 2006 pada materi Rangka

Manusia untuk siswa kelas IV SD.

D. Jadwal Kegiatan Penelitian
Penelitian akan dilakukan selama 11 bulan yang dihitung mulai dari
awal bulan Juli 2016 hingga bulan Mei 2017. Penelitian akan dimulai dengan
melakukan analisis kebutuhan dan berakhir dengan membuat sebuah artikel
penelitian. Adapun jadwal kegiatan penelitian yang akan dilakukan sebagai
berikut.
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian
No.

Kegiatan
Jul

1.

3.
4.
5.

Analisis
kebutuhan
Pengumpulan
data
Desain produk
Validasi
Revisi Produk

6.
7.

Uji produk
Revisi Produk

2.

Agus

Bulan Tahun 2016
Sept Okt Nov

Des

Jan

Bulan Tahun 2017
Feb Mar
April
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8.
9.
10.
11.

Uji
coba
pemakaian
Revisi
Produksi Produk
Akhir
Ujian

Berdasarkan tabel 3.1 jadwal kegitan penelitian dapat diketahui bahwa
peneliti memulai penelitian pada bulan Juli. Penelitian tersebut diawali
dengan melakukan analisis kebutuhan kepada guru kelas IV SD Kanisius
Gamping. Kemudian pada bulan Agusutus, peneliti mengumpulkan data.
Setelah mengumpulkan data, pada bulan September peneliti mulai untuk
mendesain produk berupa media pembelajaran. Kemudian, pada bulan
Oktober peneliti mulai melakukan validasi produk dan revisi. Pada bulan
November-Januari peneliti melakukan uji coba produk, uji coba pemakaian,
dan revisi. Bulan Januari Februari-April, peneliti melakukan revisi produk
dan produksi produk akhir. Kemudian pada bulan Mei, peneliti menempuh
ujian dan pembuatan artikel.

E. Validasi Ahli Media Pembelajaran Berbasis Microsoft Powerpoint
Produk berupa media pembelajaran yang mengacu pada Kurikulum
2006 (KTSP) untuk siswa kelas IV SD Kanisius Gamping ini akan melalui
tahapan validasi. Untuk itu, validator dalam penelitian ini terdiri atas dua
orang ahli media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yaitu Bapak
INA dan Bapak PNP serta dua guru kelas empat SD yaitu Ibu RW dan Ibu
SB. Beberapa aspek yang menjadi panduan dalam melakukan validasi yaitu
aspek konten atau isi media Microsoft Powerpoint, aspek minat siswa
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terhadap media Microsoft Powerpoint, aspek tampilan media Microsoft
Powerpoint, dan aspek bahasa yang digunakan dalam media Microsoft
Powerpoint. Penjabaran keempat aspek tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3
tentang

instrumen

validasi

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint.

F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
dengan wawancara dan kuesioner. Widoyoko (2012: 40) mengemukakan
wawancara sebagai suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara
pewawancara (interviewer) dengan responden atau orang yang diinterviu
(interviewee) dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan
peneliti.
Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis
kebutuhan terhadap media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint di
kelas IV SD Kanisisus Gamping. Data hasil wawancara dianalisis untuk
mengetahui kebutuhan guru terhadap media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint. Adapun kisi-kisi wawancara yang digunakan dalam analisis
kebutuhan yaitu sebagai berikut.
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara
Aspek

Indikator

Media
Pembelajaran
berbasis
Microsoft
Powerpoint

Pemahaman terhadap media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
Ketersediaan fasilitas media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
Penggunaan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint di dalam kelas
Jenis media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang pernah
digunakan
Pengembangan yang pernah dilakukan terhadap media pembelajaran berbasis

Nomor
item
1
2
3
4
5
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Siswa

Microsoft Powerpoint
Jenis pengembangan yang digunakan dalam membuat media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint
Respon terhadap media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
Macam materi kelas IV semester gasal
Kesulitan materi yang dihadapi
Solusi yang diambil
Perlunya terhadap modul media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint

Tabel kisi-kisi tersebut

menjelaskan

tentang

bentuk

6
7
8
9
10
11

pertanyaan

wawancara yang akan digunakan untuk analisis kebutuhan kepada guru kelas
IV SD Gamping. Secara garis besar pertanyaan untuk analisis kebutuhan
mengacu pada pemahaman guru terhadap media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint, keseringan guru menggunakan media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint, respon siswa terhadap penggunaan media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint, dan cara guru dalam mengatasi
permasalahan yang dihadapi siswa dalam memahami materi pembelajaran
IPA.
Arifin (2010: 228) berpendapat bahwa kuesioner adalah serangkaian
pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk menjaring data atau
informasi yang harus dijawab responden secara bebas sesauai dengan
pendapatnya. Sedangkan menurut Widoyoko (2012: 33) kuesioner adalah
metode

pengumpulan

data

yang

dilakukan

dengan

cara

memberikan

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk
diberikan respon sesuai permintaan pengguna.
Berikut ini dapat dilihat kisi-kisi yang digunakan sebagai pedoman
dalam mengambil penilaian dari validator. Kisi-kisi tersebut adalah sebagai
berikut.

53

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 3.3 Kisi-kisi Validasi Pakar Media
Aspek

Aspek
Audio
Visual

Aspek Isi

Aspek
Lainnya

Indikator
Media bersifat sederhana dan menarik.
Media dapat memikat perhatian siswa.
Media dapat mudah diterima oleh sasaran berdasarkan tujuan yang akan dicapai
(komunikatif).
Tampilan media dibuat kreatif sesuai dengan ide dan gagasan.
Animasi gambar menarik.
Gambar jelas dan mudah dipahami.
Audio (efek musik) yang digunakan tidak mengganggu.
Desain background jelas (tidak blur).
Ketepatan pemilihan jenis huruf.
Warna background dan tulisan memiliki kombinasi yang tepat.
Ketepatan ukuran huruf.
Ketepatan dalam penempatan teks.
Penempatan gambar
Ketepatan pemilihan gambar.
Pergantian slide menarik serta tidak monoton.
Kejelasan teks.
Desain efektif tidak mengganggu tulisan.
Tombol navigasi.
Mudah untuk dibaca.
Media berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator serta tujuan
pembelajaran.
Media dapat mencakup materi pelajaran yang akan dicapai siswa sesuai dengan
indikator.
Media berisi seluruh kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan.
Kebenaran dan ketepatan isi materi (teori).
Materi yang terdapat dalam media memiliki cakupan yang luas dan memadai.
Materi ajar runtut dan sistematis.
Media dapat mendorong siswa untuk bekerjasama.
Media terdapat soal evaluasi pembelajaran.
Media mempermudah siswa dalam memperdalam materi.
Terdapat petunjuk penggunaan media.
Pengoperasian media mudah digunakan.
Bahasa yang digunakan dalam media sangat sederhana dan mudah dipahami.
Media yang dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Media yang dikembangkan sesuai dengan durasi waktu
Kesesuaian isi dengan tombol navigasi

Nomor
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6

Kisi-kisi pada tabel 3.3 di atas digunakan sebagai acuan peneliti untuk
menyusun instrumen validasi oleh pakar media dan guru kelas IV SD.
Validasi media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint juga dilakukan
oleh

siswa.

Adapun

kisi-kisi

yang

digunakan

untuk

validasi media

pembelajaran oleh siswa adalah pada tabel 3.4 sebagai berikut.
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Validasi Siswa
No

1.

2.

3.

Aspek

Indikator

Media bersifat sederhana dan menarik
Teks/kalimat mudah dipahami
Aspek Audio Warna background dan tulisan memiliki kombinasi yang tepat
Gambar jelas dan mudah dipahami
Visual
Media dapat mudah diterima oleh siswa
Medianya interaktif dan komunikatif
Kejelasan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator serta
tujuan pembelajaran
Kejelasan petunjuk penggunaan media
Media dapat mencakup materi pelajaran yang akan dicapai siswa
Media berisi seluruh kegiatan belajar mengajar yang akan
Aspek Isi
dilaksanakan
Kesesuaian materi
Latihan soal sesuai dengan materi
Media mempermudah siswa dalam memperdalam materi
Bahasa yang digunakan mudah dipahami
Media mendorong siswa untuk belajar
Media dapat menyingkat waktu
Aspek
Meningkatkan minat belajar
Kualitas
Menguatkan konsep dan pemberian bantuan dalam belajar
Pembelajaran
Keinginan untuk mempelajari materi yang lain dengan media
yang sejenis

Berdasarkan tabel 3.4

Nomor
Item
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5

kisi-kisi validasi siswa tersebut, peneliti

menyusun instrumen untuk validasi media yang akan diberikan pada siswa.
Instrumen digunakan untuk mengetahui kualitas media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint selama proses pembelajaran.
Selain itu, dalam penelitian ini peneliti memberikan kepada siswa
kuesioner

respon.

Adapun

kisi-kisi

yang

digunakan

untuk

menyusun

instrumen kuesioner respon oleh siswa terhadap media pembelajaran yang
disusun.
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Tabel 3.5 Kisi-kisi Kuesioner Respon
Nomor
Item

Aspek

Indikator

Minat

Ketertarikan dan kesenangan siswa menggunakan media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint
Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
Sikap siswa selama mengikuti pembelajaran
Pemahaman terhadap materi menggunakan media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint

Tampilan

Bahasa

Ketertarikan dengan tampilan media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint
Ketertarikan dengan warna background pada slide
Kejelasan tulisan
Ketertarikan dengan gambar
Kesesuaian antara gambar dan tulisan
Pemahaman pentunjuk dalam slide
Ketertarikan dengan simbol dan bentuk pada slide
Ketertarikan perpindahan antar slide
Ketertarikan video dan animasi yang ditampilkan
Kesesuaian simbol dengan tata letak
Pemahaman materi dalam Microsoft Powerpoint
Kesesuaian bahasa dengan EYD
Penggunaan kata dalam kalimat
Kesesuaian gaya bahasa dengan usia anak-anak SD
Bahasa mudah dipahami

Tabel 3.5 di atas, peneliti gunakan untuk menyusun instrumen respon
siswa

terhadap

penggunakan

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint. Instrumen tersebut digunakan untuk mengetahui kualitas media
berdasarkan pada antusias siswa dalam menggunakan media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint dalam proses pembelajaran.
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G. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daftar
pertanyaan wawancara dan kuesioner.
1. Pedoman wawancara
Pedoman wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan
analisis kebutuhan terhadap media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint di SD Kanisius Gamping, khususnya untuk guru kelas IV.
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara
tidak berstruktur, sehingga dapat menggali jawaban narasumber. Adapun
kisi-kisi pertanyaan dari instrumen wawancara analisis kebutuhan yang
dapat dilihat pada tabel 3.2 tentang kisi-kisi analisis kebutuhan. Berikut
daftar pertanyaan yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan
wawancara sebagai berikut.
Tabel 3.6 Instrummen Wawancara
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pertanyaan
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint?
Adakah media pembelajaran berbasis ICT yang dimiliki sekolah?
Apakah guru sering menggunakan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
dalam pembelajaran di kelas?
Apakah model media pembelajaran berbasis ICT yang pernah Bapak/Ibu gunakan u ntuk
pembelajaran?
Apakah Bapak/Ibu pernah membuat/mengembangkan modul media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint untuk mata pelajaran IPA?
Bagaimana pengembangan yang Bapak/Ibu lakukan dalam media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint tersebut?
Bagaimana respon siswa saat pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint?
Apa materi yang dirasa sulit oleh siswa pada mata pelajaran IPA di Semester Gasal?
Mengapa siswa merasa kesulitan dalam mempelajari materi tersebut?
Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa tersebut?
Apakah Bapak/Ibu memerlukan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
terkhusus untuk mata pelajaran IPA dan untuk materi yang dirasa sulit oleh siswa tersebut?
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Berdasarkan

tabel 3.6

menggali pemahaman

guru

tersebut
terhadap

diketahui bahwa peneliti ingin
media

pembelajaran

berbasis

Microsoft Powerpoint dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas.
2. Kuesioner
Kuesioner dalam penelitian ini digunakan sebagai panduan validator
untuk

melakukan

pembelajaran

validasi atau

berbasis

Microsoft

penilaian

terhadap

Powerpoint

produk

media

yang dikembangkan.

Lembar kuesioner berisi pernyataan yang disusun sebagai acuan validasi
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang telah disusun
oleh peneliti. Lembar kuesioner diisi oleh dua ahli media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint, dua guru kelas IV SD, dan siswa yang
merupakan subyek

penelitian.

Hasil validasi yang diperoleh dapat

digunakan untuk melakukan revisi atas media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint yang dikembangkan. Kuesioner yang digunakan
dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai produk yang dikembangkan,
serta

membantu

peneliti dalam melakukan

revisi terhadap

media

pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint.
Adapun instrumen kuesioner validasi produk media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint yaitu sebagai berikut.
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Tabel 3.7 Instrumen Validasi Pakar Media

NO

Aspek yang dinilai

HASIL
PENELAAHAN
DAN SKOR
1
2
3
4

Komentar

A. Aspek konten atau isi
1
Media berisi seluruh kegiatan belajar yang akan dilakukan oleh siswa
2
Media memuat standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, serta
tujuan pembelajaran yang akan dicapai
3
Media memuat materi, gambar, video yang mampu mendukung dan
memperdalam pengetahuan siswa
4
Media memuat materi yang sesuai dengan indikator yang akan dicapai
5
Media mendorong siswa untuk bekerja sama
6
Media menumbuhkan minat belajar siswa
7
Media menumbuhkan antusias belajar siswa
8
Media memfasilitasi siswa untuk melakukan evaluasi
9
Media memfasilitasi siswa untuk refleksi
Total Skor aspek konten atau isi
B. Aspek Tampilan
1
Kesesuaian warna pada background dengan warna tulisan
2
Ketepatan Pemilihan ukuran tulisan
3
Kemenarikan penggunaan shapes
4
Kemenarikan penggunaan gambar
5
Kemenarikan ukuran gambar
6
Kesesuaian gambar dengan materi pembelajaran
7
Kejelasan gambar
8
Ketepatan penempatan gambar
9
Keterbacaan teks
10
Kesesuaian pemilihan simbol dengan gambar
11
Tata letak keseluruhan konten mampu saling mendukung dalam satu
kesatuan
12
Ketepatan penggunaan gambar untuk simbol tombol
13
Konsistensi penempatan simbol tombol
14
Ukuran simbol tombol tidak menganggu konten utama
15
Kemenarikan simbol tombol
16
Transisi slide menarik dan tidak monoton
17
Kemenarikan animasi
Total Skor aspek tampilan
C. Aspek Bahasa
1
Ketepatan penggunaan bahasa berdasarkan EYD
2
Penggunaan bahasa mudah dipahami siswa
3
Penggunaan kata pada kalimat mudah dipahami siswa
4
Bahasa dalam petunjuk penggunaan mudah dipahami
5
Menggunakan gaya bahasa anak-anak
Total Skor aspek tampilan
D. Aspek penggunaan dan penyajian
1
Petunjuk penggunaan disajikan dengan jelas
2
Media mudah dipahami dan digunakan
3
Kejelasan penggunaan simbol tombol/navigasi
4
Ketepatan hyperlink atau action
5
Ketepatan penggunaan animasi
6
Keberfungsian simbol tombol
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7
Materi disajikan secara berurutan
8
Menyajikan petunjuk yang akan dilakukan siswa
Total keseluruhan aspek penggunaan dan penyajian
Jumlah skor yang didapat = Total A + Total B + Total C + Total D
Rata-rata =
Jumlah seluruh item = 39

Berdasarkan

tabel di atas diketahui bahwa panduan penilaian

berdasarkan pada empat aspek yaitu aspek konten atau isi, aspek
tampilan, aspek bahasa, dan aspek penggunaan atau penyajian. Hasil
penjumlahan setiap aspek tersebut kemudian direrata untuk mendapatkan
skor akhir.
Selain itu, terdapat instrumen validasi media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint yang diberikan kepada siswa. Instrumen tersebut
digunakan untuk mengetahui kualitas media berdasarkan pada sudut
pandang

siswa

pembelajaran.

setelah

menggunakan

media

dalam

kegiatan

Instrumen tersebut dijabarkan pada tabel 3.8 yaitu

kuesioner instrumen validasi oleh siswa sebagai berikut.
Tabel 3.8 Instrumen Validasi Siswa
No.

Aspek yang dinilai

Skor
Komentar
1 2 3 4

A. Aspek Audio Visual
1.
Media bersifat sederhana dan menarik
2.
Teks/kalimat mudah dipahami
3.
Warna background dan tulisan memiliki kombinasi yang tepat
4.
Gambar jelas dan mudah dipahami
5.
Media dapat mudah diterima oleh siswa
6.
Medianya interaktif dan komunikatif
B. Aspek Isi
1.
Kejelasan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator serta tujuan
pembelajaran
2.
Kejelasan petunjuk penggunaan media
3.
Media dapat mencakup materi pelajaran yang akan dicapai siswa
4.
Media berisi seluruh kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan
5.
Kesesuaian materi
6.
Latihan soal sesuai dengan materi
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7.
8.

Media mempermudah siswa dalam memperdalam materi
Bahasa yang digunakan mudah dipahami

C. Aspek Kualitas Pembelajaran
1.
Media mendorong siswa untuk belajar
2.
Media dapat menyingkat waktu
3.
Meningkatkan minat belajar
4.
Menguatkan konsep dan pemberian bantuan dalam belajar
5.
Keinginan untuk mempelajari materi yang lain dengan media yang sejenis
Total Skor

Berdasarkan tabel 3.8 di atas dapat disimpulkan bahwa acuan validasi
oleh siswa didasarkan pada tiga aspek yaitu aspek audiovisual, aspek isi,
dan aspek kualitas pembelajaran.
Selain instrumen validasi media, peneliti juga memberikan kuesioner
respon untuk siswa. Instrumen respon digunakan untuk mengetahui
kualitas media berdasarkan sudut pandang penerima, yaitu siswa yang
berperan sebagai subyek penelitian. Instrumen tersebut dapat dilihat pada
tabel 3.9 sebagai berikut.
Tabel 3.9 Instrumen Kuesioner Respon
A. Minat
1.
Saya merasa senang dapat mempelajari materi IPA tentang Rangka Manusia
menggunakan media berbasis Microsoft Powerpoint.
2.
Saya merasa pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan, menggunakan
media pembelajaran Microsoft Powerpoint.
3.
Saya merasa tertarik mengikuti pembelajaran IPA dengan menggunakan media
berbasis Microsoft Powerpoint materi Rangka Manusia.
4.
Saya bersemangat mengikuti pembelajaran IPA dengan menggunakan media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint materi Rangka Manusia.
5.
Saya mengikuti pembelajaran materi Rangka Manusia menggunakan media
pembelajaran Microsoft Powerpoint dari awal hingga akhir pembelajaran.
6.
Saya mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media berbasis Microsoft
Powerpoint materi Rangka Manusia dengan tenang.
7.
Saya dapat memusatkan perhatian saya terhadap materi Rangka Manusia secara
intensif.
8.
Saya dapat berkonsentrasi dengan baik pada media pembelajaran Microsoft
Powerpoint materi Rangka Manusia.
9.
Saya dapat memahami seluruh materi Rangka Manusia dengan menggunakan media
berbasis Microsoft Powerpoint.
10.
Saya menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media
berbasis Microsoft Powerpoint

SS

S
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11.

Saya menjadi lebih senang setelah belajar dengan menggunakan media pembelajaran
Microsoft Powerpoint
Total skor item A
A. Tampilan
1.
Saya tertarik dengan tampilan media pembelajaran IPA berbasis Microsoft Powerpoint
2.
Saya tertarik dengan warna background pada slide.
3.
Saya dapat melihat dengan jelas tulisan yang ada di dalam slide.
4.
Saya tertarik dengan gambar yang ditampilkan.
5.
Saya merasa gambar dan tulisan sangat sesuai dan terlihat jelas.
6.
Saya paham dengan petunjuk yang ada di dalam slide.
7.
Saya tertarik dengan simbol dan bentuk pada slide.
8.
Saya tertarik dengan perpindahan antar slide.
9.
Saya tertarik dengan video dan animasi yang ditampilkan.
10.
Saya merasa simbol yang digunakan sesuai pada tata letak.
Total skor item B
Bahasa
1.
Saya dapat dengan mudah memahami materi yang ada pada Powerpoint
2.
Saya merasa peggunaan bahasa sesuai dengan EYD
3.
Saya merasa penggunaan kata pada kalimat mudah dipahami
4.
Saya merasa gaya bahasa yang digunakan sesuai dengan usia anak-anak SD
5.
Saya merasa bahasa yang digunakan mudah dipahami.
Total skor item C
Jumlah seluruh skor: Total A + Total B + Total C
Rata-rata =
Jumlah seluruh item = 26

Berdasarkan tabel 3.9
terhadap

media

diketahui bahwa kuesioner respon siswa

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint

berpedoman pada tiga aspek, yaitu aspek minat, aspek tampilan, dan
aspek bahasa. Dengan skor yang diperoleh berdasarkan kuesioner
tersebut, dapat diketahui sejauh mana antusias siswa terhadap media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint mata pelajaran IPA materi
rangka manusia.

62

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H. Teknik Analisis Data
Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.
1. Data Kualitatif
Data kualitatif berupa komentar yang dikemukakan oleh dua validator
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dan dua orang guru
kelas IV SD, selain data kualitatif juga diperoleh dari hasil kuesioner
respon siswa. Data kemudian dianalisis sebagai dasar memperbaiki
kelayakan produk media pembelajaran yang dihasilkan.
2. Data Kuantitatif
Data berupa skor yang diperoleh dari penilaian validator ahli yaitu dua
pakar media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dan dua guru
kelas IV SD ditambah dengan skor rerata kuesioner respon siswa dan
kuesioner validasi siswa.

Data yang dianalisis digunakan sebagai dasar

penilaian kuesioner yang kemudian diubah menjadi data interval, yaitu
dari data kuantitatif diubah ke data kualitatif. Widoyoko (2014:144)
menyatakan bahwa, langkah awal yang dilakukan untuk menghitung ratarata dari hasil instrumen yang diperoleh adalah dengan mengunakan
rumus sebagai berikut:
Rata-rata:
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Adapun aturan pemberian skor dan klasifikasi hasil penilaian adalah
sebagai berikut:
a. Skor pernyataan yang negatif kebalikan dari pernyataan yang positif.
b. Jumlah skor tertinggi ideal = jumlah pernyataan atau aspek penilaian x
jumlah pilihan (gradasi skor dalam rubrik).
c. Skor akhir = (jumlah skor yang diperoleh : skor tertinggi ideal) x
jumlah klas interval.
d. Jumlah kelas interval = skala hasil penilaian. Artinya jika penilaian
menggunakan skala 4, hasil penilaian diklasifikasikan menjadi 4 kelas
interval.
Klasifikasi

penilaian

yang

digunakan

dalam

penelitian

ini

menggunakan skala 4 yaitu: sangat baik (SB), baik (B), cukup (C), dan
kurang

(K).

Hasil

skor

perhitungan

masing-masing

validasi dan

kuesioner yang telah diperoleh akan dicari rerata skor perolehannya.
Kemudian data kuantitatif yang diperoleh dikonversikan menjadi data
kualitatif dengan berpedoman pada klasifikasi skala empat menurut
Widoyoko (2014:144) yang dapat dilihat pada tabel 3.10 sebagai berikut.
Tabel 3.10 Klasifikasi skala 4
Skor Akhir
Klasifikasi
3,25 - 4,00
Sangat Baik (SB)
2,50 – 3,25
Baik (B)
1,75 – 2,50
Cukup (C)
1,00 – 1,75
Kurang (K)
Keterangan :
Skor tertinggi : 4
Skor terendah : 1
Jarak interval (Ji) = (4-1)/4 = 0,7
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Penentuan jarak interval (Ji) diperoleh dengan rumus:
Ji = (t - r) / Jk
Keterangan:
t = skor tertinggi ideal dalam skala
r = skor terendah ideal dalam skala
Jk = jumlah kelas interval
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan
yang akan dijelaskan sebagai berikut.

A. Hasil Penelitian
Pada subbab ini membahas mengenai proses penelitian pengembangan
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang meliputi analisis
kebutuhan, deskripsi produk awal, validasi produk, uji coba produk, dan uji
coba pemakaian.

1. Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan dilakukan peneliti sebagai langkah awal dalam
melakukan

penelitian

pembelajaran

untuk

berbasis

mengembangkan

Microsoft

produk

Powerpoint.

berupa

Analisis

media

kebutuhan

dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah yang terjadi di
lapangan. Potensi yang terdapat di lapangan, yaitu di SD Kanisius
Gamping diantaranya, ada mata pelajaran IPA, ada materi pembelajaran
IPA tentang Rangka Manusia, adanya sarana berupa proyektor, dan
pahamnya guru akan teknologi, namun karena keterbatasan alat yang
dimiliki

sekolah,

microsoft

guru

powerpoint.

tidak

pernah

Analisis

menggunakan

kebutuhan

media

dilakukan

oleh

berbasis
peneliti
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berdasarkan pada langkah-langkah pengembangan yang telah diuraikan
pada bab III. Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara melakukan
wawancara terhadap guru kelas IV. Wawancara analisis kebutuhan
bertempat di SD Kanisius Gamping pada tanggal 28 Juli 2016 terhadap
guru RW di ruang kepala sekolah SD Kanisius Gamping.
Wawancara dilakukan untuk mengetahui pemahaman guru terhadap
penggunaan

dan penerapan media pembelajaran berbasis

Powerpoint

dalam

kegiatan

pembelajaran.

Hasil

Microsoft

wawancara

yang

diperoleh dijadikan sebagai acuan bagi peneliti untuk mengembangkan
produk berupa media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Hasil
wawancara yang diperoleh menunjukkan bahwa kurangnya pemakaian
media pembelajaran yang menarik di dalam kegiatan pembelajaran. Media
yang digunakan hanya berupa gambar dan dianggap

siswa sudah

membosankan.

yang

Guru

memerlukan

media

pembelajaran

dapat

membantu siswa memahami materi pembelajaran yang bersifat abstrak
seperti rangka manusia, karena rangka manusia berada di dalam tubuh
manusia dan tidak dapat dilihat secara langsung. Selain itu, media yang
menarik dapat menjadikan kelas tetap kondusif dan siswa paham akan
materi pembelajaran yang diberikan oleh guru.
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a. Hasil wawancara analisis kebutuhan
Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan berpedoman pada daftar
pertanyaan yang terdiri dari 11 butir pertanyaan. Berikut ini merupakan
hasil wawancara dengan guru kelas IV SD Kanisius Gamping.
Pertanyaan

pertama

yaitu

tentang

sejauh

mana

pemahaman

Bapak/Ibu guru terhadap media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint.

Guru

menjelaskan

media

pembelajaran

Microsoft

Powerpoint adalah media yang dapat digunakan dalam kegiatan
pembelajaran dan lebih menarik minat belajar siswa.
Pertanyaan kedua yaitu tentang ketersedian media pembelajaran
berbasis ICT di sekolah. Guru menjelaskan bahwa hanya ada satu alat
media pembelajaran berbasis ICT yaitu satu proyektor yang berfungsi
dengan baik dan sekolah belum memiliki layar.
Pertanyaan

ketiga

yaitu tentang keseringan guru menggunakan

media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Guru menjawab
pernah sekali dengan menunjukkan gambar-gambar dan video singkat
yang berkaitan dengan materi pelajaran.Gambar dan video menjadikan
siswa lebih fokus memperhatikan ke depan kelas dan membantu siswa
lebih memahami materi yang diberikan, siswa juga lebih antuasias
dalam kegiatan pembelajaran,

seperti bertanya. Guru mengatakan

keterbatasan waktu luang yang kurang membuat kurang mampu untuk
membuat media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint.
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Pertanyaan

keempat

yaitu

tentang

model media pembelajaran

berbasis ICT yang pernah guru gunakan. Guru menjawab pernah
membuat powerpoint sederhana yang berisi tulisan materi dan juga
gambar yang berkaitan dengan

materi pembelajaran, namun hanya

poin-poin dari materi, materi secara lengkap siswa diminta untuk
melihat buku IPA.
Pertanyaan kelima yaitu tentang pernah atau tidaknya guru membuat
modul pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Guru menjawab
belum pernah membuat modul. Guru hanya membuat powerpoint yang
langsung digunakan saat pembelajaran.
Pertanyaan
dilakukan

keenam

yaitu

guru terhadap

tentang

media

cara

pengembangan

pembelajaran berbasis

yang

Microsoft

Powerpoint. Guru menjelaskan biasanya hanya berupa gambar dan
video yang langsung ditampilkan di depan kelas. Hal tersebut dapat
menarik siswa lebih fokus belajar.
Pertanyaan ketujuh yaitu tentang respon siswa terhadap media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Guru menjelaskan bahwa
dengan

menggunakan

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint siswa menjadi lebih fokus dalam pembelajaran sehingga
tercipta

suasana

kelas

yang

kondusif dan menyenangkan untuk

pembelajaran.
Pertanyaan kedelapan yaitu tentang materi pada semester gasal yang
dirasa sulit oleh siswa. Guru menjelaskan bahwa materi yang sulit

69

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

untuk dipahami oleh siswa adalah materi tentang rangka manusia,
karena banyaknya bagian rangka yang harus dihafalkan dan banyak
bagian tulang yang siswa tidak mengetahui bentuk dan wujudnya.
Pertanyaan kesembilan yaitu tentang alasan siswa terhadap materi
yang sulit. Guru menjelaskan alasannya karena materinya banyak dan
sulit dipahami.
Pertanyaan kesepuluh yaitu tentang cara guru mengatasi kesulitan
siswa. Guru mengatasi masalah yang dihadapi siswa yaitu dengan
menggunakan alat peraga tengkorak, gambar yang berkaitan dengan
materi, dan video jika itu memungkinkan untuk didapatkan.
Pertanyaan kesebelas yaitu tentang perlunya guru terhadap media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Guru menjawab jika itu
memang ada, sebuah media sangat membantu tercapainya tujuan proses
pembelajaran.

b. Pembahasan hasil wawancara analisis kebutuhan
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, peneliti
menyimpulkan bahwa guru telah memiliki pemahaman terhadap media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint, namun masih terbatas
pada pengetahuan yang minimal. Selain itu guru menyadari pentingnya
media pembelajaran di dalam penyampaian materi pelajaran sebagai
penunjang terlaksananya proses pembelajaran yang baik sehingga
mampu mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran berbasis
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Microsoft

Powerpoint

dianggap

mampu

untuk

menumbuhkan

partisipasi aktif dari siswa dalam proses pembelajaran.
Guru telah mampu merancang secara sederhana media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint dalam pembelajaran di kelas, walaupun
dalam penerapannya masih kurang maksimal. Keterbatasan waktu
luang guru untuk merancang sebuah media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint membuat guru lebih banyak menggunakan buku
mata pelajaran dan metode ceramah. Media powerpoint yang digunakan
dalam pembelajaran lebih banyak mengandung unsur kata-kata, sedikit
gambar, dan video pendek, sehingga kurang menarik partisipasi siswa
dalam proses pembelajaran.
Media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang digunakan
guru masih sangat sederhana hanya terbatas menampilkan gambar dan
video singkat. Dalam proses perancangan sebuah media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint, guru cenderung mengalami kesulitan
baik dalam hal waktu dan juga pemahaman untuk membuat tampilan
slide

yang

menarik.

Guru

sangat

mengapresiasi adanya

media

pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint, sehingga diharapkan
dapat

membantu

siswa

untuk

lebih

mudah

memahami

materi

pembelajaran.
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2. Deskripsi Produk Awal
Peneliti melakukan beberapa langkah dalam mengembangkan produk
berupa media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Langkah
pertama yang dilakukan peneliti yaitu melakukan analisis kebutuhan di
SD Kanisius Gamping dengan melakukan wawancara kepada guru kelas
IV. Wawancara dilakukan untuk mengetahui potensi dan masalah yang
ada di lapangan. Berdasarkan potensi dan masalah yang ada di SD
Kanisius

Gamping,

pembelajaran

peneliti menemukan

berbasis

Microsoft

bahwa

Powerpoint

penggunaan

media

dapat menumbuhkan

antusias belajar siswa, namun dalam penerapannya media pembelajaran
powerpoint masih sangat jarang digunakan dalam pembelajaran, selain
itu peneliti juga menemukan masalah bahwa siswa kesulitan dalam
memahami materi rangka manusia karena materi tidak dapat dilihat
langsung atau bersifat abstrak.
Berdasarkan masalah yang ditemui di SD Kanisius Gamping, peneliti
berminat

untuk

menyusun

sebuah

desain

produk

berupa

media

pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dengan memilih standar kompetensi, kompetensi
dasar, terkait dengan materi yang diperlukan sesuai dengan analisis
kebutuhan yang diperoleh. Berdasarkan kompetensi tersebut, peneliti
menentukan indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
Kemudian,

peneliti

merancang

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP) berdasarkan indikator dan tujuan pembelajaran untuk mata
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pelajaran IPA terkait materi Rangka Manusia. RPP yang dikembangkan
oleh peneliti dilengkapi dengan kegiatan belajar, dan soal evaluasi untuk
menguji kemampuan siswa pada akhir pembelajaran. Kemudian dengan
tersusunnya

perangkat

pembelajaran

berbasis

pembelajaran,
Microsoft

peneliti

Powerpoint

merancang
dan

media

menggunakan

pendekatan Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR).
Media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint

dilengkapi

dengan pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan
tujuan pembelajaran, selain itu media juga memuat petunjuk penggunaan
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Menurut Arsyad
(2014: 75) salah

satu kategori pemilihan media pembelajaran adalah

guru harus terampil dalam menggunakannya, oleh karena itu media
pembelajaran yang disusun dilengkapi dengan tombol-tombol yang dapat
memudahkan guru dalam mengaplikasikan media powerpoint. Selain itu
kategori pemilihan media pembelajaran harus memiliki mutu teknis, di
mana gambar pada slide dibuat dengan jelas dan informasi dari mata
pelajaran tidak terganggu oleh latar belakang yang digunakan. Langkah
terakhir yang dilakukan peneliti yaitu mencantumkan refleksi, aksi, dan
evaluasi pada akhir slide powerpoint.
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a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan soal evaluasi
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan sebuah
rancangan kegiatan pembelajaran yang berisi tentang langkah-langkah
pembelajaran secara jelas untuk mencapai kompetensi dasar dan
indikator yang telah dirumuskan. RPP yang disusun memuat beberapa
komponen diantaranya: (1) Satuan pendidikan/identitas sekolah, (2)
Kelas/semester, (3) Mata Pelajaran, (4) Alokasi waktu, (5) Standar
Kompetensi,

(6) Kompetensi Dasar,

(7) Indikator, (8) Tujuan

Pembelajaran, (9) Pendekatan dan Metode Pembelajaran, (10) Media,
Alat/Bahan, dan Sumber Belajar, (11) Langkah-langkah Kegiatan
Pembelajaran, (12) Teknik Penilaian, (13) Instrumen Penilaian, dan
(13) Lampiran.
RPP dirancang untuk dua kali pertemuan dengan masing-masing
alokasi waktu, pertemuan pertama 3 x 40 menit dan pertemuan kedua
2 x 40 menit. Soal evaluasi yang digunakan pada pertemuan
pertemuan pertama berjumlahkan 15 soal pilihan ganda dan 5 soal
esaay. Soal evaluasi pada pertemuan kedua berjumlahkan 10 soal
pilihan ganda dan 5 soal uraian. Media Pembelajaran Berbasis
Microsoft Powerpoint
Media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint

yang

dikembangkan oleh peneliti dirancang untuk siswa kelas IV SD khusus
pada materi Rangka Manusia. Media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint dikembangkan berdasarkan pada kurikulum KTSP 2006
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dan menggunakan pendekatan Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR).
Media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint

yang

dikembangkan dalam penelitian ini adalah media Microsoft Powerpoint
yang memuat keseluruhan aspek yang terdapat di dalam perangkat
pembelajaran.
Microsoft

Powerpoint

yang

ada

dikembangkan

dengan

memperhatikan komponen yang ada pada RPP meliputi Kompetensi
Dasar, Indikator, dan Tujuan Pembelajaran yang hendak dicapai.
Microsoft Powerpoint menyajikan materi pembelajaran secara menarik
sehingga siswa merasa tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.
Agar

pembelajaran

menjadi

lebih

menarik,

peneliti

menyisipkan

beberapa video dan juga gambar yang mendukung tersampaikannya
materi pembelajaran, agar siswa tidak cepat merasa bosan dan
pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan siswa fokus pada
materi pembelajaran.
Powerpoint juga dilengkapi dengan soal evaluasi yang digunakan
untuk

menguji

pemahaman

siswa

terhadap

pembelajaran

yang

diberikan dengan menggunakan media berbasis Microsoft Powerpoint,
soal evaluasi dikemas semenarik mungkin dengan beberapa pilihan
ganda yang di mana setiap opsi memberikan sebuah jawaban dengan
efek suara, suara tepuk tangan apabila jawaban benar, dan suara bom
apabila jawaban salah, media juga dilengkapi dengan gambar yang
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dapat membuat siswa semakin bersemangat mengikuti pembelajaran
dengan media berbasis Microsoft Powerpoint.
Pada

bagian

refleksi

siswa

diajak

untuk

bersama-sama

menyimpulkan pengetahuan yang telah didapatkan, serta perasaan yang
dirasakan selama proses pembelajaran yang telah dilakukan. Sedangkan
pada bagian tindak lanjut, berisi tentang tugas yang harus dikerjakan
siswa di rumah, dan pada bagian aksi siswa diajak melakukan sebuah
kegiatan yang berkenaan dengan materi pelajaran yang telah diperoleh.

3. Data Hasil Validasi Pakar Media Pembelajaran Berbasis Microsoft
Powerpoint dan Revisi Produk
Produk media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang
dikembangkan telah melalui tahap validasi oleh empat pakar media
pembelajaran, yaitu dua pakar media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint dan dua guru kelas IV SD. Validasi bertujuan untuk
mengetahui kualitas dan kelayakan produk media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint yang dikembangkan. Validasi produk media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint kepada pakar media
dilakukan satu kali pada tanggal 19 Oktober 2016.
Aspek yang dinilai dari produk media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint yaitu (1) aspek konten atau isi, (2) aspek tampilan,
(3) aspek bahasa, dan (4) aspek penggunaan dan penyajian. Berdasarkam
hasil validasi yang diperoleh dari dua pakar media pembelajaran berbasis
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Microsoft Powerpoint menunjukkan skor rata-rata yaitu 3,18 dengan
kategori “Baik”. Media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
dinyatakan layak digunakan/uji coba dengan revisi dan saran. Skor ratarata diperoleh dengan dihitung menggunakan rumus rata-rata dan
dikonversikan dari data kuantitatif ke data kualitatif dengan berdasar
pada klasifikasi skala 4 seperti yang dijelaskan pada bab III.
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pakar media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint Bapak INA menunjukkan skor rata-rata
3,41 dengan kategori “Sangat Baik”. Media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint dinyatakan layak digunakan/uji coba dengan revisi
sesuai saran. Adapun hasil perhitungan untuk setiap aspek penilaian yaitu
sebagai berikut. (1) total skor aspek konten atau isi yaitu 34, (2) total
aspek tampilan yaitu 58, (3) total aspek bahasa yaitu 20, (4) total aspek
penggunaan dan penyajian yaitu 21. Jumlah skor yang didapat secara
keseluruhan aspek yaitu 133. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus
diperoleh

hasil

yaitu

3,41.

Skor

rata-rata

tersebut,

kemudian

dikonversikan dari data kuantitatif ke data kualitatif dalam kategori
“Sangat Baik”. Pakar media yang kedua yaitu Bapak PNP menunjukkan
skor rata-rata 2,84 dengan kategori “Baik”. Adapun hasil perhitungan
untuk setiap aspek penilaian yaitu sebagai berikut. (1) total skor aspek
konten atau isi yaitu 29, (2) total aspek tampilan yaitu 42, (3) total aspek
bahasa yaitu 16, (4) total aspek penggunaan dan penyajian yaitu 24.
Jumlah skor yang didapat secara keseluruhan aspek yaitu 111. Dari hasil
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perhitungan menggunakan rumus diperoleh hasil yaitu 2,84. Skor ratarata tersebut, kemudian dikonversikan dari data kuantitatif ke data
kualitatif dalam kategori “Baik” dengan acuan sesuai tabel yang tertera
pada bab III.
Rekapitulasi keseluruhan data validasi pakar media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
Tabel 4.1 Rekapitulasi Validasi Pakar Media
Aspek yang dinilai
Konten atau isi
Tampilan
Bahasa
Penggunaan dan
penyajian
Total skor keseluruhan
Rerata
Kategori

Hasil perolehan skor
Validator
Validator
(INA)
(PNP)
34
29
58
42
20
16
21

24

133
3,41
Sangat Baik

111
2,84
Baik

Tabel di atas menunjukkan rerata skor keseluruhan hasil validasi
ahli media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Berdasarkan
tabel di atas, disimpulkan bahwa kualitas media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint menurut Pakar media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint tergolong dalam kategori “Baik”. Penghitungan
skor keseluruhan diperoleh dengan menggunakan rumus yang telah
dijabarkan pada bab III. Kemudian, rerata yang diperoleh dikonversikan
dari data kuantitatif ke data kualitatif dengan berpedoman pada tabel 3.10
klasifikasi skala 4 menurut Widoyoko (2014: 144).
Data validasi secara secara rinci dapat dilihat pada lembar lampiran
data mentah dan skor Pakar media pembelajaran berbasis micrososft
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powerpoint. Berikut dipaparkan saran dan revisi dari dua dua pakar
media pembelajaran berbasis micrososft powerpoint dalam tabel berikut.
Tabel 4.2. Saran dan Revisi Pakar Media
Aspek yang
dinilai
Ketepatan
pemilihan
ukuran teks

Saran

Revisi

Aspek Tampilan
Ada yang memenuhi layar
Dilakukan perbaikan dengan memperkecil
ukuran teks, sehingga tidak memenuhi
tampilan pada layar powerpoint

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa pakar media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint memberikan saran terhadap
media pembelajaran yang telah dirancang oleh peneliti terutama pada
aspek

tampilan

terkhusus

dalam menentukan ukuran tulisan yang

digunakan pada media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint.
Berdasarkan saran yang diberikan pakar media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint tersebut maka peneliti melakukan perbaikan pada
media pembelajaran yang dirancang pada bagian ketepatan pemilihan
ukuran tulisan.

79

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Data Hasil Validasi Guru SD Kelas IV dan Revisi Produk
Guru yang menjadi validator dalam penelitian ini yaitu Ibu SB,
S.Pd selaku guru kelas IV SD kanisius Jetisdepok dan Ibu RW, S.Pd
selaku guru kelas IV SD Kanisius Gamping. Validasi dilakukan pada
tanggal 07 November 2016. Aspek yang dinilai dari media pembelajaran
yaitu (1) aspek konten atau isi, (2) aspek tampilan, (3) aspek bahasa, dan
(4) aspek penggunaan dan penyajian.
Hasil validasi yang diperoleh dari guru SB, S.Pd menunjukkan skor
rata-rata media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dinyatakan
layak digunakan/diuji cobakan dengan revisi. Adapun hasil perhitungan
untuk setiap aspek yaitu sebagai berikut. (1) total skor aspek konten atau
isi yaitu 31, (2) total aspek tampilan yaitu 52, (3) total aspek bahasa yaitu
16, (4) total aspek penggunaan dan penyajian yaitu 23. Jumlah skor yang
diperoleh dari keseluruhan aspek yaitu 122. Untuk memperoleh skor ratarata, dihitung menggunkaan rumus rata-rata dan diperoleh hasil yaitu
3,12 Skor rata-rata yang diperoleh tersebut kemudian dikonversikan dari
data kuantitatif ke data kualitatif dalam kategori “Baik” sesuai dengan
acuan tabel konversi penilaian pada bab III.
Validasi kedua yang diperoleh dari guru RW, S.Pd menunjukkan
skor rata-rata media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
dinyatakan layak digunakan/diuji cobakan dengan revisi. Adapun hasil
perhitungan untuk setiap aspek yaitu sebagai berikut. (1) total skor aspek
konten atau isi yaitu 33, (2) total aspek tampilan yaitu 54, (3) total aspek
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bahasa yaitu 18, (4) total aspek penggunaan dan penyajian yaitu 27.
Jumlah skor yang diperoleh dari keseluruhan aspek yaitu 132. Untuk
memperoleh skor rata-rata, dihitung menggunakan rumus rata-rata dan
diperoleh hasil yaitu 3,38. Skor rata-rata yang diperoleh tersebut
kemudian dikonversikan dari data kuantitatif ke data kualitatif dalam
kategori “Sangat Baik” sesuai dengan acuan tabel 3.10 pada bab III.
Pada beberapa aspek yang dinilai dalam media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint, kedua guru memberikan komentar atau
saran yang dapat digunakan untuk pedoman perbaikan media. Ibu RW
memberikan komentar bahwa secara keseluruhan media yang diranvang
sudah baik, hanya memerlukan beberapa perbaikan agar media dapat
lebih efektif digunakan untuk siswa. Validasi yang dilakukan oleh Ibu
RW mendapatkan beberapa saran perbaikan, diantaranya: 1) kesesuaian
warna pada background, sebaiknya warna untuk tampilan materi tidak
menggunakan warna yang full colour agar siswa lebih fokus, 2) ukuran
gambar yang digunakan untuk mendalami materi sebaiknya dibesarkan,
3) ketepatan penggunaan bahasa dalam slide masih ada kalimat yang
kurang tepat dalam penggunaan huruf kapital. Data validasi dari dua guru
secara rinci dapat dilihat pada bagian lampiran data mentah skor validasi
guru SD. Saran perbaikan dari guru beserta revisi dapat dijabarkan pada
tabel sebagai berikut
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Tabel 4.3 Saran dan Revisi Guru SD Kelas IV
Aspek
yang
dinilai
Media
berisi
seluruh
kegiatan
belajar

Saran

Revisi

A. Aspek Konten atau isi
Link untuk tampilan menu belum bisa
Dilakukan perbaikan dengan memeriksa kembali
diakses
hyperlink untuk tampilan menu

B. Aspek Tampilan
Kesesuaian - Beberapa background resolusi gambar ada
Dilakukan perbaikan dengan memilih warna
warna
yang kurang jelas (pecah-pecah) Warna
background yang sesuai agar tulisan dapat terlihat
background
background untuk tampilan menu materi
jelas baik dari jauh atau dekat sehinga siswa dapat
dengan
pilih yang tidak full colour agar siswa
fokus
warna
dapat fokus
tulisan

Ketepatan
penggunaan
bahasa
berdasarkan
EYD
Ketepatan
hyperlink
atau action

C. Aspek Bahasa
Dalam slide ada kalimat yang kurang tepat Dilakukan perbaikan pada penggunaan bahasa yang
dalam penggunaan huruf kapital.
digunakan pada seluruh slide

D. Aspek Penyajian dan Penggunaan
Hyperlink belum berfungsi
Dilakukan perbaikan pada ketepatan penggunaan
hyperlink

Berdasarkan pada tabel 4.3 di atas peneliti menyimpulkan bahwa
guru Kelas IV SD yang berperan sebagai pengguna media pembelajaran
berbasis microsoft powerpoint telah memberikan saran dan direvisi
terkait produk yang telah dirancang oleh peneliti. Guru kelas IV SD
memberikan saran terhadap aspek konten atau isi, agar penggunaan
hyperlink pada tampilan menu dapat digunakan perlu disesuaikan dengan
slide yang dipilih. Pada aspek tampilan, guru memberikan saran agar
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warna background yang digunakan disesuaikan dengan warna tulusan
yang digunakan agar siswa dapat fokus dalam memahami materi yang
diberikan.

Pada

aspek

bahasa,

guru

memberikan

saran

untuk

menggunakan bahasa sesuai dengan EYD yang baik dan benar, terutama
pada penggunaan huruf kapital. Pada aspek penggunaan dan penyajian,
guru memberikan saran untuk memeriksa secara keseluruhan penggunaan
hyperlink pada media pembelajaran berbasis micrososft powerpoint yang
digunakan. Berdasarkan saran yang diberikan oleh kedua guru kelas IV
terhadap media pembelajaran yang dirancang maka peneliti melakukan
beberapa perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan untuk media
pembelajaran.
Rekapitulasi keseluruhan data validasi oleh guru SD dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.4 Rekapitulasi Validasi Guru SD Kelas IV
Aspek yang dinilai
Konten atau isi
Tampilan
Bahasa
Penggunaan dan penyajian
Total skor keseluruhan
Rerata
Kategori

Hasil perolehan skor
Validator
Validator
(SB)
(RW)
31
33
52
54
16
18
23
27
122
132
3,12
3,38
Baik
Sangat Baik

Tabel di atas menunjukkan rerata skor yang diperoleh dari validasi
guru SD. Berdasarkan tabel tersebut, disimpulkan bahwa kualitas media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint menurut kedua guru SD
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memiliki kategori “Baik”. Hasil tersebut peneliti jabarkan dalam tabel
berikut ini.
Tabel 4.5 Rekapitulasi Validasi Pakar Media dan Guru SD
No

Validator

1

Pakar media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
(A)
Pakar media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
(B)
Guru SD Kanisius Gamping (A)
Guru SD Kanisius Jetisdepok (B)
Jumlah
Rerata (jumlah total : validator)
Kategori

2
3
4

Media Pembelajaran
Microsoft Powerpoint
Skor
Kategori
3,41
Sangat
Baik
2,84
Baik
3,38
3,12

Baik
Baik
12,75
3,18
Baik

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa pada validasi media
pembelajaran berbasis micrososft powerpoint, pakar media pembelajaran
berbasis micrososft powerpoint (A) memberikan skor 3,41 yang termasuk
dalam kategori “Sangat Baik”. Pakar media pembelajaran berbasis
micrososft powerpoint (B) memberikan skor 2,84 dengan kategori
“Baik”. Guru kelas IV SD (A) memberikan skor 3,38 dengan kategori
“Sangat Baik”. Guru kelas IV SD (B) memberikan skor 3,12 dengan
kategori “Baik”. Dari keseluruhan skor validasi yang diperoleh tersebut,
kemudian diperoleh skor rata-rata yaitu 3,18 dengan kategori “Baik”.
Media pembelajaran telah dikategorikan “Baik” karena telah memenuhi
semua aspek media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint.
Kemudian, berdasarkan hasil validasi tersebut maka media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint mata pelajaran IPA materi rangka
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manusia untuk siswa kelas IV SD Kanisius Gamping dinyatakan baik dan
layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

5. Kajian Hasil Uji coba Produk
Uji

coba

produk

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint dilakukan pada tanggal 18 November 2016 di kelas IV SD
Kanisius Klepu dengan melibatkan 25 siswa. Uji coba produk dilakukan
pada pembelajaran ke tiga, empat, dan lima dengan alokasi waktu 3 x 35
menit, sesuai

jadwal mata pelajaran IPA pada hari tersebut. Uji coba

produk diawali dengan mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk
kegiatan pembelajaran terkhusus mempersiapkan proyektor, layar, dan
juga speaker untuk memperjelas suara pada video yang akan diputarkan.
Sebelum uji coba produk dilakukan, diawali dengan perkenalan yang
dilakukan oleh peneliti kepada siswa. Kegiatan uji coba dilakukan oleh
peneliti sendiri, dikarenakan guru telah secara penuh mempercayakan
kegiatan pembelajaran kepada peneliti. Selain itu, guru telah percaya
bahwa

penelitilah

yang

menguasai

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft Powerpoint yang akan digunakan dalam proses pembelajaran.
Uji coba produk dilakukan selayaknya proses pembelajaran pada
umumnya,

hanya

saja yang berbeda adalah proses pembelajaran

dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint, dengan menggunakan tampilan slide berupa Powerpoint
yang dilengkapi dengan materi, gambar, dan juga video yang diharapkan

85

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dapat menumbuhkan semangat dan antusias siswa dalam memahami
materi Rangka Manusia.
Kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan RPP yang telah
disusun yang disampaikan dengan menggunakan media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint. Pada kegiatan pembelajaran, siswa
mengikuti pembelajaran dengan sangat tenang memperhatikan slide yang
ditampilkan di depan kelas dengan menggunakan layar. Pembelajaran
diakhiri dengan diberikannya soal evaluasi pada peseta didik. Siswa
sangat tertarik dengan tampilan powerpoint pada bagian soal evaluasi, di
mana siswa diminta untuk menjawab soal dengan memilih jawaban yang
benar, seketika itu pula siswa dapat mengetahui benar atau salahnya
jawaban yang dipilih. Soal evaluasi terdiri dari 15 pertanyaan dan 5 esai
yang ditampilkan secara bergantian dan dengan tampilan slide yang
berbeda-beda agar siswa lebih tertarik untuk menjawab soal. Ada
beberapa kendala yang terjadi pada saat penampilan slide di mana
kegunaan

hyperlink

tidak

berfungsi,

yang

mengakibatkan

siswa

berkomentar “kok balik lagi ew bu...lanjut bu” tidak berfungsinya
hyperlink

tersebut, membuat kegiatan pembelajaran sedikit tertunda

karena powerpoint harus diulang pada tampilan sebelumnya. Komentar
siswa tersebut peneliti catat sebagai masukan untuk memperbaiki media
pembelajaran agar menjadi media yang lebih baik.
Adapun kuesioner yang digunakan pada saat uji coba produk di
kelas IV SD Kanisius Klepu untuk mengetahui respon siswa terhadap
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media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang digunakan
dalam pembelajaran. Berikut peneliti paparkan hasil kuesioner respon
siswa kelas IV SD Kanisius Klepu pada saat uji coba produk.
Tabel 4.6 Hasil Kuesioner Respon Uji coba Produk
Subyek

Jumlah
Skor

Rerata

Kategori

93
90
96
99
99
92
95
92
96
96
98
95
92
93
96
98
88
92
94
96
63
77
95
91
92

3,57
3,46
3,69
3,80
3,80
3,53
3,65
3,53
3,69
3,69
3,76
3,65
3,53
3,57
3,69
3,76
3,38
3,53
3,61
3,69
2,42
2,96
3,65
3,5
3,53

Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Cukup
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Total

3,54

Berdasarkan

tabel

4.6,

kuesioner

yang

diperoleh

dengan

menggunakan perhitungan skala 4 sesuai dengan yang telah dijelaskan
pada bab III pada saat uji coba produk, maka dapat diketahui bahwa ratarata

respon

pembelajaran

siswa
berbasis

“Sangat

Baik”

Microsoft

dalam

Powerpoint.

menggunakan
Ketertarikan

media
siswa

terhadap media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dapat
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dilihat berdasarkan persentase yang diperoleh oleh setiap siswa, di mana
data kuantitatif tersebut kemudian dikonversikan dalam data kualitatif
sehingga dapat diketahui kategori untuk setiap siswa. Hasil persentase
setiap siswa di dasarkan pada tabel 3.10 tabel konversi skala empat
menurut Widoyoko (2014: 144). Pembagian kuesioner validasi media
dilakukan pada akhir kegiatan belajar setelah kegiatan pembelajaran
selesai. Kuesioner validasi oleh siswa digunakan melihat kualitas media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang telah disusun dengan
berdasarkan pada tiga aspek, yaitu (1) aspek minat, (2) aspek tampilan,
dan (3) aspek bahasa. Adapun hasil kuesioner validasi oleh siswa pada
kegiatan uji coba produk adalah sebagai berikut.
Tabel 4.7 Hasil Kuesioner Validasi Uji coba Produk
Subye
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Jumla
h Skor
71
75
72
76
68
67
59
48
66
76
60
69
70
68
63
62

17
18
19
20
21

Rerata

Kategori

Komentar

3,73
3,94
3,78
4
3,57
3,52
3,10
2,52
3,47
4
3,15
3,63
3,68
3,57
3,31
3,26

Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

67

3,52

Baik

64
70
58
63

3,36
3,68
3,05
3,31

Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Baik

Tulisan ada yang kecil
Gambar ada yang tidak jelas
Videonya sederhana
Tulisan tidak jelas
Media menarik
Mudah dipahami
Pembelajaran jadi mudah dipahami
Saya senang belajar menggunakan media
Media sangat lengkap dan mudah
dipahami
Sangat mudah dipahami
Bisa memahami materi dengan mudah
Materi mudah dipahami
Media sangat menarik
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22
23
24
25
Rerata

63
67
66
59

3,31
3,52
3,42
3,10

Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik

Media sangat menarik
Video menarik, ada gambar yang kecil

3,46

Sangat Baik

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa kualitas media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang telah dikembangkan
memiliki kategori “Sangat Baik”. Komentar yang siswa berikan pada
hasil kuesioner tersebut di atas, peneliti gunakan sebagai acuan untuk
memperbaiki

kelemahan-kelemahan

yang

terdapat

pada

media

pembelajaran berbasis powerpoint yang digunakan pada kegiatan uji
coba produk

6.

Kajian Hasil Uji coba Pemakaian
Uji

coba

pemakaian

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint dilakukan pada tanggal 22 November 2016 di kelas IV SD
Kanisius Gamping dengan melibatkan 37 siswa, 26 siswa perempuan dan 11
siswa laki-laki. Uji coba produk dilakukan pada pembelajaran ke empat, lima
dan enam dengan alokasi waktu 3 x 35 menit, sesuai jadwal mata pelajaran
IPA pada hari tersebut. Uji coba pemakaian diawali dengan mempersiapkan
alat-alat

yang

digunakan

untuk

kegiatan

pembelajaran

terkhusus

mempersiapkan proyektor, layar dan juga speaker untuk memperjelas suara
pada video yang akan diputarkan. Sebelum uji coba pemakaian dilakukan,
diawali dengan perkenalan yang dilakukan oleh peneliti kepada siswa.
Kegiatan uji coba pemakaian dilakukan oleh peneliti sendiri, dikarenakan
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guru telah secara penuh mempercayakan kegiatan pembelajaran kepada
peneliti. Selain itu, guru telah percaya bahwa penelitilah yang menguasai
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang akan digunakan
dalam proses pembelajaran. Guru masuk ke dalam kelas mendampingi
peneliti pada menit-menit awal. Uji coba produk dilakukan selayaknya proses
pembelajaran pada umumnya, hanya saja yang berbeda adalah proses
pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran berbasis
Microsoft

Powerpoint,

dengan

menggunakan

tampilan

slide

berupa

powerpoint yang dilengkapi dengan materi, gambar, dan juga video yang
diharapkan dapat menarik semangat dan antusias siswa dalam memahami
materi Rangka Manusia.
Kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan RPP yang telah
disusun

yang

disampaikan

dengan

menggunakan

media

pembelajaran

berbasis Microsoft Powerpoint. Pada kegiatan pembelajaran, siswa mengikuti
pembelajaran dengan sangat tenang memperhatikan slide yang ditampilkan di
depan kelas dengan menggunakan layar. Penataan ruang kelas diatur
membentuk huruf “U” agar semua siswa dapat melihat dengan jelas tampilan
slide yang diberikan, sehingga dapat lebih memahami materi dengan baik.
Dalam kegiatan pembelajaran ada beberapa video yang peneliti putarkan
untuk membantu siswa lebih memahami apa itu bagian dari Rangka Manusia,
selain video, peneliti juga memberikan kegiatan belajar yang disajikan dalam
bentuk “tebak-tebakan” agar siswa lebih aktif dan berani dalam kegiatan
pembelajaran di kelas. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media

90

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint pada saat uji coba pemakaian ini
dapat dikatakan cukup lancar, hanya saja masih tetap ada beberapa komentar
dari siswa yang mengatakan “bu gambarnya gak keliatan, pecah-pecah” hal
tersebut peneliti jadikan sebagai pedoman untuk memperbaiki kembali media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang telah disusun.
Pembelajaran diakhiri dengan diberikannya soal evaluasi pada siswa.
Siswa sangat tertarik dengan tampilan powerpoint pada bagian soal evaluasi,
di mana siswa diminta untuk menjawab soal dengan memilih jawaban yang
benar, seketika itu pula siswa dapat mengetahui benar atau salahnya jawaban
yang siswa pilih. Soal evaluasi terdiri dari 15 pertanyaan dan 5 esai yang
ditampilkan secara bergantian dan dengan tampilan slide yang berbeda-beda
agar siswa lebih tertarik untuk menjawab soal. Ada beberapa kendala yang
terjadi pada saat penampilan slide di mana siswa ingin mengoperasikan
sendiri media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang saat itu
digunakan untuk pembelajaran. Hal itu peneliti respon dengan baik, karena
siswa memiliki rasa keingintahuan yang tidak bisa disalahkan. Kegiatan
penelitian di SD Kanisius Gamping diakhiri dengan mengisi kuesioner respon
siswa terhadap media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang telah
digunakan. Adapun hasil kuesioner respon uji pemakaian siswa kelas IV SD
Kanisius Gamping adalah sebagai berikut.
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Tabel 4.8 Hasil Kuesioner Respon Uji coba Pemakaian
Subyek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Rerata

Jumlah
Skor
88
90
78
86
85
99
77
86
97
97
103
93
91
91
97
88
96
91
71
96
97
74
83
65
79
87
82
82
74
89
97
96
94
95
41
92
89

Rerata

Kategori

3,38
3,46
3
3,30
3,26
3,80
2,96
3,30
3,73
3,73
3,96
3,57
3,5
3,5
3,73
3,38
3,69
3,5
2,73
3,69
3,73
2,84
3,19
2,5
3,03
3,34
3,15
3,15
2,84
3,42
3,73
3,69
3,61
3,65
1,57
3,53
3,42

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Kurang
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

3,33

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata siswa
sangat tertarik dengan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran
berbasis

Microsoft

Powerpoint.

Ketertarikan

siswa

terhadap

media

pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dapat dilihat berdasarkan
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persentase yang dihasilkan oleh setiap siswa, data kuantitatif yang diperoleh
kemudian dikonversikan ke data kualitatif sehingga dapat diketahui kategori
untuk setiap siswa. Hasil persentase setiap siswa pada tabel 4.8, menunjukkan
bahwa media pembelajaran berbasis powerpoint yang digunakan pada
kegiatan uji coba pemakaian memiliki kategori “Sangat Baik”.
Pembagian kuesioner validasi media dibagikan pada akhir kegiatan
belajar setelah kegiatan pembelajaran selesai. Kuesioner validasi oleh siswa
digunakan

melihat

kualitas

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint yang telah disusun dengan berdasarkan pada tiga aspek, yaitu (1)
aspek minat, (2) aspek tampilan, dan (3) aspek bahasa. Adapun hasil
kuesioner validasi uji pemakaian oleh siswa kelas IV SD Kanisius Gamping
adalah sebagai berikut.
Tabel 4.9 Hasil Kuesioner Validasi Uji coba Pemakaian
Subyek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Jumlah
Skor
58
76
64
58
76
75
46
68
47
75
63
62
67
76
65
75
76
53
59
68
62
54

Rerata

Kategori

Komentar

3,05
4
3,36
3,05
4
3,94
2,42
3,57
2,47
3,94
3,31
3,26
3,52
4
3,42
3,94
4
2,78
3,10
3,57
3,87
2,84

Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Cukup
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Kurang Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

Tampilan slide sangat menarik
Ada gambar yang tidak jelas
Gambarnya sudah jelas
Video terlalu singkat
Videonya kurang lama
Soal sesuai dengan materi
Gambar dan tulisan jelas, lagu sangat menarik
Tulisan dan soal mudah dipahami
Gambar dan tulisan sudah jelas
Video kurang banyak
Tampilan slide sangat menarik
Saya suka belajar dengan media Powerpoint
Tulisan agak tidak jelas
Saya suka belajar IPA dengan media Powerpoint
Gambarnya pecah
Warna dan gambar kurang terang
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Rerata

66
68
59
71
73
75
76
75
65
73
60
65
57
67
62

3,57
3,57
3,10
3,73
3,84
3,94
4
3,94
3,42
3,84
3,15
3,42
3
3,52
3,26

Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Sangat Baik

3,47

Berdasarkan

tabel 4.9

Warna kurang terang
Senang belajar dengan media
Gambar tidak jelas, background terlalu terang
Tulisan jelas
Lebih baik warna lebih diterangkan
Media membuat saya senang belajar
Tulisan agak diperbesar
Media membuat saya paham materi rangka
Saya senang belajar
Bahasa kurang jelas
Layar terlalu terang
Sangat Baik

dapat

diketahui bahwa

kualitas media

pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang telah dikembangkan
memiliki kategori “Sangat Baik”. Komentar yang siswa berikan pada hasil
kuesioner tersebut di atas, peneliti gunakan sebagai acuan untuk memperbaiki
kelemahan-kelemahan yang terdapat pada media pembelajaran berbasis
powerpoint yang digunakan pada kegiatan uji coba produk.

B. Pembahasan
Produk

akhir

berupa

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint yang diperoleh berdasarkan hasil validasi dan komentar para ahli
yaitu dua pakar ahli media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dan
dua guru kelas IV SD. Produk media pembelajaran sebelumnya telah di uji
cobakan di SD Kanisius Klepu dengan melibatkan 25 siswa. Siswa di SD
Kanisius Klepu merasa tertarik terhadap pembelajaran yang menggunakan
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint, siswa menjadi lebih aktif
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bertanya dan fokus memperhatikan materi yang diberikan guru di depan kelas
dengan

menggunakan

tampilan

slide.

Kemudian,

penelitian

uji

coba

pemakaian dilakukan di SD Kanisius Gamping dengan melibatkan 37 siswa.
Siswa juga merasa tertarik pada pembelajaran saat menggunakan media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Pada saat dilakukan observasi
praktik lapangan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, siswa cenderung
kurang memperhatikan penjelasan materi yang diberikan guru. Namun, saat
menggunakan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dalam
menyampaikan materi pembelajaran, siswa menjadi lebih aktif bertanya dan
fokus memperhatikan penyampaian materi yang diberikan guru di depan
kelas. Keadaan kelas menjadi lebih tenang, hal tersebut membuktikan bahwa
media

berbasis

Microsoft

Powerpoint

dapat

membantu

guru

dalam

menyampaikan materi pembelajaran yang bersifat abstrak menjadi menarik
dan mudah dipahami oleh siswa.
Media berbasis Microsoft Powerpoint yang telah divalidasi oleh dua
pakar media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dan dua guru kelas
IV SD direvisi sesuai dengan komentar dan saran yang diberikan. Perubahan
media pembelajaran yang didasarkan pada komentar dan saran perbaikan dari
pakar media dan guru kelas IV berdasar pada beberapa aspek, yaitu (1) aspek
konten atau isi, (2) aspek tampilan, (3) aspek bahasa, dan (4) aspek
penggunaan dan penyajian. Pada aspek konten atau isi, sesuai dengan
komentar dan saran yang diberikan, peneliti lebih banyak menggunakan
simbol untuk perintah. Pada aspek bahasa lebih teliti dalam penggunaan huruf
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kapital disesuaikan dengan EYD dan tata tulis baku yang baik dan benar.
Pada aspek tampilan peneliti lebih banyak mengubah background ppt yang
masih tidak jelas atau

pecah-pecah agar menjadi lebih jelas dan menarik.

Gambar-gambar

tidak

yang

berkaitan

dengan

materi yang

diberikan,

dihilangkan agar siswa lebih fokus dengan materi pembelajaran.

1. Kajian Produk Akhir
Produk akhir dalam penelitian ini berupa media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint mata pelajaran IPA materi rangka manusia
untuk siswa kelas IV SD Kanisius Gamping yang mengacu kurikulum
KTSP yang akan dibahas sebagai berikut.
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RPP digunakan dalam uji coba produk dan uji coba pemakaian
setelah memperoleh beberapa revisi berdasarkkan saran dan komentar
yang diberikan oleh pakar media dan guru kelas IV SD. Adapun
komponen dalam RPP yang digunakan, yaitu (1) Satuan Pendidikan/
Identitas Sekolah, (2) Mata Pelajaran, (3) Kelas/ Semester, (4) Alokasi
Waktu, (5) Standar Kompetensi, (6) Kompetensi Dasar, (7) Indikator,
(8) Tujuan Pembelajaran, (9) Materi Pembelajaran, (10) Pendekatan dan
Metode

Pembelajaran,

(11)

Langkah-langkah

Pembelajaran,

(12)

Penilaian, (13) Media, Alat, dan Sumber Belajar, (14) Penilaian, (15)
Lampiran Lembar Kerja Siswa, (16) Kunci jawaban, (17) Lagu, (18)
Lampiran materi.
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b. Media Pembelajaran Berbasis Microsoft Powerpoint
Media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang disusun
mengalami beberapa perubahan berdasarkan komentar dan saran untuk
perbaikan yang diberikan oleh dua pakar media dan dua guru kelas IV
SD. Komentar dan saran perbaikan diberikan pada aspek tampilan,
peneliti diminta untuk mengurangi animasi yang berlebih dan tidak
berkaitan dengan materi yang digunakan. Selain itu, tidak berfungsinya
tombol hyperlink, dan lebih memperjelas langkah pengunaan tomboltombol pada tampilan slide powerpoint agar pengguna lain tidak merasa
kesulitan saat hendak mengoperasikan media yang dikembangkan.

2. Pembahasan
Media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint telah sesuai
dengan manfaat media yang dikemukakan oleh Sanaky (2013:5) yaitu
sebagai berikut.
a. Pengajaran menjadi lebih menarik perhatian pembelajar sehingga dapat
menumbuhkan motivasi belajar, yaitu pada saat kegiatan pembelajaran
siswa sangat berantusias untuk mengamati materi pembelajaran yang
diberikan, siswa tidak merasa bosan dan menjadi lebih aktif.
b. Bahan pengajaran yang disampaikan akan lebih jelas maknanya,
sehingga dapat lebih dipahami oleh pembelajar untuk dapat menguaaai
tujuan pembelajaran dengan baik. Materi rangka yang sebelumnya
dirasa sulit oleh siswa menjadi lebih mudah dipahami dengan media
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pembelajaran powerpoint, karena dapat menghadirkan obyek yang tidak
dapat dilihat secara langsung oleh siswa, seperti tulang.
c. Metode

pembelajaran

bervariasi,

tidak

hanya

komunikasi verbal

melalui penuturan kata-kata lisan. Pembelajaran menjadi lebih menarik
dengan kegiatan yang siswa lakukan dengan hanya melihat tampilan
slide dengan warna dan juga gambar yang menarik untuk siswa sesuai
dengan tingkat umur siswa.
d. Pembelajar lebih banyak melakukan kegiatan belajar, karena tidak
hanya mendengarkan penjelasan pengajar, namun juga melakukan
aktivitas lain seperti: mengamati, mendemonstrasikan, dll.
Media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang dibuat
secara lengkap antara lain:
a. Media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint

yang

dikembangkan disesuaikan dengan standar kompetensi, kompetensi
dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran.
b. Media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint

yang

dikembangkan digunakan untuk menarik rasa ingin tahu siswa dan
dapat meningkatkan antusias siswa.
c. Media

yang

dikembangkan

mengembangkan
ditampilkan,

rasa

video

ingin
yang

dapat
tahu

dapat

siswa,

diputarkan,

digunakan

seperti

sehingga

gambar
membuat

untuk
yang
siswa

terangsang untuk bertanya.
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d. Media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dikembangkan
berdasarkan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh para ahli, prinsip
tersebut diantaranya: 1) aspek konten atau isi, 2) aspek tampilan, 3)
aspek bahasa, 4) aspek penggunaan dan penyajian. Keempat aspek
tersebut harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam aspek tampilan,
harus

jelas

mempelajari

dan

menarik

sehingga siswa merasa tertarik

untuk

materi yang termuat dalam media pembelajaran berbasis

Microsoft Powerpoint.
Berdasarkan pada spesifikasi produk yang telah dibuat, maka produk
akhir media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang telah
dikembangkan akan peneliti paparkan sebagai berikut.
1) Slide pembuka berisi:
a) Identitas media, kelas, dan semester
Berikut yang merupakan contoh slide identitas media, kelas, dan
semester.
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Gambar 4.1 Contoh gambar slide identitas media

b) Slide menu yang memuat keseluruhan isi media.
Berikut

merupakan

contoh

gambar

menu

pada

media

pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint.

Gambar 4.2 Contoh gambar slide menu media
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c) Slide petunjuk secara umum
Contoh gambar slide petunjuk media secara umum adalah sebagai
berikut.

Gambar 4.3 Contoh gambar slide petunjuk
d) Kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran
Contoh slide berisi kompetensi dasar adalah sebagai berikut.

Gambar 4.4. Contoh gambar slide SK KD
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Contoh slide berisi indikator adalah sebagai berikut.

Gambar 4.5. Contoh gambar slide indikator

Contoh slide berisi tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut.

Gambar 4.6. Contoh gambar slide tujuan pembelajaran
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e) Motivasi untuk siswa
Contoh slide berisi tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut.

Gambar 4.7. Contoh gambar slide lagu motivasi
2) Slide isi berisi:
a) Materi mata pelajaran IPA terkait Rangka Manusia
Contoh slide berisi materi mata pelajaran IPA terkait Rangka
Manusia adalah sebagai berikut.
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Gambar 4.8 Contoh gambar slide materi

b) Video terkait materi Rangka Manusia
Contoh slide berisi video Rangka Manusia adalah sebagai berikut.

Gambar 4.9. Contoh gambar slide menu video
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c) Kegiatan belajar siswa
Contoh slide berisi kegiatan belajar siswa adalah sebagai berikut.

Gambar 4.10. Contoh gambar slide kegiatan belajar
d) Soal evaluasi
Contoh slide berisi soal evaluasi adalah sebagai berikut.

Gambar 4.11 Contoh gambar slide soal evaluasi
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e) Slide kunci jawaban
Contoh slide berisi kunci jawaban adalah sebagai berikut.

Gambar 4.12 Contoh gambar slide kunci jawaban

f) Slide pembahasan soal
Contoh slide pembahasan soal adalah sebagai berikut.

Gambar 4.13 Contoh gambar slide pembahasan
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3) Slide penutup berisi:
a)

Slide panduan refleksi
Contoh slide berisi panduan refleksi adalah sebagai berikut.

Gambar 4.14 Contoh gambar slide refleksi
b)

Slide panduan aksi
Contoh slide berisi panduan aksi adalah sebagai berikut.

Gambar 4.15 Contoh gambar slide Aksi
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c) Slide Sumber belajar
Contoh slide berisi sumber belajar adalah sebagai berikut.

Gambar 4.16 Contoh gambar slide sumber belajar

d) Slide ucapan terima kasih
Contoh slide berisi ucapan terima kasih adalah sebagai berikut.

Gambar 4.17 Contoh gambar slide terima kasih
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BAB V
PENUTUP
Bab ini memaparkan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan
saran untuk penelitian selanjutnya
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Penelitian

pengembangan

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint mata pelajaran IPA materi Rangka Manusia untuk siswa kelas
IV

SD

Kanisius

Gamping

dikembangkan

berdasarkan

langkah

pengembangan Borg and Gall pada penelitian R&D. Langkah-langkah
pengembangan tersebut terdiri dari 9 langkah, yaitu (1) potensi dan
masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5)
revisi desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) uji coba
pemakaian, dan (9) revisi produk sampai menghasilkan desain produk final
berupa Pengembangan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
untuk siswa kelas IV SD Kanisius Gamping.
2. Berdasarkan hasil penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint

yang telah melalui tahapan-tahapan pengembangan,

antara lain validasi oleh pakar media pembelajaran berbasis powerpoint
dan dua guru kelas IV SD. Validasi dua pakar media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint menghasilkan skor 3,41 dan 2,84. Validasi
dari guru kelas IV SD menghasilkan skor 3,38 dan 3,12. Dari perolehan
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skor keempat ahli media dan guru diperoleh rerata 3,18 dari rentang skor
1-4 dan termasuk dalam kategori “Baik”. Skor tersebut menunjukkan
bahwa kualitas media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint mata
pelajaran IPA materi rangka manusia

untuk siswa kelas IV SD memiliki

kualitas “Baik” ditinjau dari aspek (1) konten atau isi, (2) Tampilan, (3)
bahasa, (4) penggunaan dan penyajian. Hal ini menunjukkan bahwa media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang dirancang oleh peneliti
layak untuk digunakan.

B. Keterbatasan Penelitian
Produk media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang
dikembangkan memiliki berbagai keterbatasan. Keterbatasan tersebut dapat
dipaparkan sebagai berikut.
1. Wawancara analisis kebutuhan hanya dilakukan kepada guru kelas IV,
terkait pemahaman media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint,
tidak sampai pada wawancara kepada siswa untuk mengetahui minat pada
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Respon siswa hanya
berbatas pada perolehan hasil respon berupa kuesioner.
2. Terbatasnya

referensi

pengembangan

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft Powerpoint yang sampai pada tahap pengembangan 9 langkah.
3. Produk hanya memuat satu bab mata pelajaran IPA kelas IV SD untuk
semester gasal.
4. Adanya keterbatasan arus listrik atau pemadaman arus listrik.
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C. Saran
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di
atas, maka saran bagi peneliti lain yang akan mengembangkan media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yaitu :
1. Wawancara analisis kebutuhan baik bila dilakukan kepada beberapa
siswa

untuk

mengetahui kebutuhan

minat

siswa

terkait

media

pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint.
2. Bagi peneliti untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya tentang
penelitian pengembangan media yang sampai 9 langkah.
3. Produk yang dihasilkan baik apabila diusahakan telah mewakili
seluruh materi selama dua semester.
4. Menyediakan beberapa laptop cadangan untuk mengantisipasi adanya
kerusakan arus listrik.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian
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Lampiran 2 Surat Ijin telah Melakukan Penelitian
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Lampiran 3 Surat Pengantar Validasi Pakar Media
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Lampiran 4 Surat Pengantar Validasi Guru Kelas IV SD
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Lampiran 5 Rangkuman Wawancara

No.
1.

Daftar Pertanyaan
Bagaimana

pendapat

Jawaban Narasumber

Bapak/Ibu Guru

tentang media pembelajaran berbasis

menjelaskan

bahwa media

pembelajaran

Microsoft

Microsoft Powerpoint?
Powerpoint

adalah

dapat

media

digunakan

pembelajaran

dan

yang
dalam

lebih

menarik

minat belajar siswa.
2

Adakah media pembelajaran berbasis Guru
ICT yang dimiliki sekolah?

menjelaskan

bahwa

hanya

ada satu alat media pembelajaran
ICT yaitu satu proyektor dan belum
memiliki

layar,

sehingga

jarang

menggunakan

guru
media

pembelajaran IT.
3

Apakah
media
Microsoft

guru sering menggunakan Guru
pembelajaran
Powerpoint

pembelajaran di kelas?

menjawab

pernah

sekali

berbasis dengan menunjukkan gambar dan
dalam video

singkat

yang

berkaitan

dengan materi pelajaran dan dapat
membantu siswa untuk lebih fokus
memahami materi yang diberikan.
Guru

mengatakan

keterbatasan

waktu luang yang kurang membuat
kurang
media

mampu

untuk

pembelajaran

membuat
berbasis

Microsoft Powerpoint.
4

Apakah model media pembelajaran Guru

menjelaskan

bahwa media

berbasis ICT yang pernah Bapak/Ibu powerpoint yang digunakan hanya
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gunakan untuk pembelajaran?

sekedar powerpoint sederhana yang
berisi

tulisan

materi

dan

yang

dapat

mendukung

gambar

juga

pemahaman siswa terhadap materi
pembelajaran
5

Apakah

Bapak/Ibu

pernah Guru

membuat/mengembangkan
media

modul

pembelajaran

pelajaran IPA?
Bagaimana
Bapak/Ibu

membuat

Hanya sekedar membuat

powerpoint

yang

langsung

digunakan saat akan pembelajaran.

pengembangan
lakukan

pembelajaran

modul.

pernah

berbasis

Microsoft Powerpoint untuk mata

6

belum

dalam

berbasis

yang Guru biasanya hanya gambar dan
media

video

yang

menarik,

namun

Microsoft

Powerpoint tersebut?

berkaitan

dengan

pembelajaran

agar

materi
siswa

lebih

tertarik dan menjadi fokus belajar.
7

Bagaimana

respon

siswa

pembelajaran

menggunakan

pembelajaran

berbasis

Powerpoint?

saat Guru berpendapat bahwa dengan
media

menggunakan media pembelajaran

Microsoft
berbasis

Microsoft

Powerpoint

siswa menjadi lebih fokus dalam
pembelajaran

sehingga

tercipta

suasana kelas yang kondusif dan
menyenangkan

untuk

pembelajaran.
8

Apa materi yang dirasa sulit oleh Menurut

guru materi yang sulit

siswa pada mata pelajaran IPA di untuk dipahami oleh pserta didik
semester Gasal?

adalah

materi

tentang

kerangka
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manusia, karena banyaknya bagian
rangka yang harus dihafalkan dan
banyak baguan tulang yang siswa
tidak

mengetahui

bentuk

dan

wujudnya.
9

Mengapa

siswa

merasa

kesulitan Menurut

dalam mempelajari materi tersebut?

guru

alasan

siswa

mengalami kesulitan dengan materi
rangka

manusia

materinya

banyak

adalah

karena

dan

banyak

bagian rangka yang sulit dipahami.
10

Bagaimana
mengatasi

cara

Bapak/Ibu Guru

permasalahan

yang

mengatasi

dihadapi

masalah

siswa

yaitu

yang
dengan

dihadapi siswa tersebut?
menggunakan

alat

peraga

tengkorak, gambar yang berkaitan
dengan materi, dan video jika itu
memungkinkan untuk didapatkan.
11

Apakah

Bapak/Ibu

media

pembelajaran

berbasis

Powerpoint

terkhusus

Microsoft

memerlukan Guru menjawab jika itu memang

untuk mata pelajaran IPA dan untuk

ada, sebuah modul dapat sangat
membantu

tercapainya

tujuan

materi yang dirasa sulit oleh siswa proses pembelajaran.
tersebut?
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Lampiran 6 Data Mentah Hasil Validasi Pakar Media
a. Validator Pakar Media Bapak INA
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b. Validator Pakar Media Bapak PNP
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Lampiran 7 Data Mentah Hasil Validasi Guru SD
a. Validasi Ibu Guru RW
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b. Validasi Ibu Guru SB
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Lampiran 8
Rencana Pelaksaan Pembelajaran
(RPP)

142

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Pertemuan 1
Satuan Tingkat Pendidikan

: SD Kanisius Gamping

Kelas / Semester

: IV/I

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Alokasi waktu

: 3 x 40 menit

A. Standar Kompetensi
1. Memahami hubungan antara struktur organ tubuh manusia dengan
fungsinya, serta pemeliharaannya

B. Kompetensi Dasar
1.1 Mendeskripsikan hubungan antara struktur rangka tubuh manusia
dengan fungsinya.

C. Indikator
Competence :
1.1.1

Menemukan bagian-bagian rangka manusia.

1.1.2

Menentukan fungsi rangka manusia.

1.1.3

Menemukan smacam-macam sendi pada rangka manusia.

1.1.4

Mendemonstrasikan sendi-sendi pada rangka manusia.

Conscience
1.1.5

Menunjukkan sikap berani dalam menyampaikan pendapatnya
tentang fungsi rangka manusia di hadapan guru dan teman
dalam kegiatan kegiatan belajar di kelas.
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Compassion
1.1.6

Menghargai guru dan teman lain dalam menemukan bagianbagian rangka dan fungsi rangka manusia.

D. Tujuan Pembelajaran
Competence
1.1.1.1 Siswa

mampu menemukan bagian-bagian rangka manusia

setelah mengamati video sistem rangka badan manusia pada
tampilan Powerpoint.
1.1.1.2 Siswa mampu menentukan fungsi rangka manusia setelah
melihat video yang ditampilkan pada powerpoint.
1.1.1.3 Siswa mampu menemukan macam-macam sendi pada rangka
manusia setelah melihat video.
1.1.1.4 Siswa mampu mendemonstrasikan sendi-sendi pada rangka
manusia dengan memperagakan kegiatan yang ada pada
Powerpoint.
Conscience
1.1.1.5 Siswa

mampu

menunjukkan

sikap

berani

dalam

menyampaikan pendapatnya tentang fungsi rangka manusia di
hadapan guru dan teman dalam kegiatan belajar di kelas.
Compassion
1.1.1.6 Siswa

mampu

menghargai guru

dan

teman

lain dalam

menemukan bagian-bagian rangka dan fungsi rangka manusia

E. Materi Pembelajaran
Kerangka tubuh manusia dan fungsinya.
F. Pendekatan, Model, Metode Pembelajaran
1. Pendekatan : PPR (Paradigma Pedagogi Reflektif)
2. Media : Powerpoint untuk guru
3. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan,
pengamatan.
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G. Kegiatan Pembelajaran
Tahap

Alokasi

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Kegiatan 1. Guru membuka pembelajaran dengan memberi salam.
Awal

5 menit

2. Guru menanyakan kabar siswa.
3. Guru meminta bantuan salah satu siswa untuk memimpin doa
menurut agama dan kepercayaan masing- masing.
4. Guru

melakukan

komunikasi

tentang

kehadiran

siswa

(Presensi).
5. Guru dan siswa menyepakati aturan belajar dan melakukan
tepuk Pinochio
Tepuk pinochio
Prok prok prok hidung panjang
Prok prok prok mata lebar
Prok prok prok mendengarkan
Diam! Diam!
Apersepsi :
7. Guru menunjukkan beberapa gambar yang berkaitan dengan
rangka manusia melalui tampilan power point (ppt)
Orientasi :
8. Guru menyampaikan materi pembelajaran, tujuan pembelajaran
dan langkah- langkah kegiatan yang akan dilakukan.
Motivasi :
9. Guru mengajak siswa untuk menyanyikan sebuah lagu gubahan
dengan nada “Becak”
Ayo kita belajar
Belajar tentang rangka
Mengenal bagiannya
Dan cara merawatnya
Apakah kamu tau
Apa itu rangka?
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Ayo kita p’lajari bersama
Kegiatan
Inti

Eksplorasi (mengamati, menanya)

105 menit

1. Siswa mengamati video rangka manusia yang diputarkan guru.
(Video 1)
2. Siswa membuat daftar pertanyaan berdasarkan video yang telah
ditampilkan.
3. Siswa memperhatikan daftar pertanyaan yang dibuat guru.
4. Siswa

dibimbing

untuk

menentukan

bagian-bagian

rangka

manusia.
5. Siswa dibagi dalam kelompok.
6. Siswa menjawab pertanyaan dengan mengerjakan

kegiatan

belajar 1.
- Elaborasi (menalar, mencoba)
5. Siswa menyebutkan bagian-bagian rangka manusia beserta
dengan penjelasannya
6. Siswa melengkapi gambar bagian-bagian rangka manusia.
7. Siswa menuliskan fungsi rangka manusia.
8. Siswa memperagakan kegiatan belajar 2.
9. Siswa

memperhatikan

video

macam-macam

sendi

yang

ditampilkan guru (Video 3)
10. Siswa diminta untuk memperagakan kembali gerakan sendisendi pada rangka di depan kelas (Kegiatan 2)
11. Siswa menuliskan sendi-sendi pada rangka manusia.

Konfirmasi :
12. Siswa bersama-sama menyebutkan macam-macam sendi pada
rangka manusia.
13. Siswa

diberikan

apresiasi atas

pembelajaran

yang

telah

dilakukan.
14. Siswa diberikan nasihat untuk selalu belajar dengan giat.
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Kegiatan
Akhir

Merangkum :
1. Siswa membuat kesimpulan materi pembelajaran yang telah
dipelajari.
2. Siswa mendengarkan penjelasan guru berkaitan dengan materi
yang telah dibahas.
3. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi
yang belum jelas.
Menilai:
4. Siswa mengerjakan soal evaluasi.
5. Siswa mengumpulkan soal evaluasi yang diberikan.

Refleksi:
6. Guru bertanya pada siswa :
“Bagaimana perasaan kalian selama proses pembelajaran hari
ini? ”
“Adakah kesulitan mengenai materi pembelajaran hari ini? ”
“Manfaat apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari
ini?”
Tindak Lanjut:
7. Guru

memberikan

tugas

Pekerjaan

Rumah

(PR)

untuk

dikerjakan di rumah.
Aksi :
-

Siswa diminta untuk melengkapi gambar bagian rangka
dengan memberikan keterangan pada gambar.

-

Apa yang akan kamu lakukan setelah belajar tentang
rangka manusia ?

8. Guru

mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengajak

siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
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H. Penilaian :
Ranah

Indikator

Teknik

Instrumen

Penilaian
Competence 1.1.1

Menemukan

bagian-bagian

rangka

Tertulis

Soal

manusia.
1.1.2

Menentukan

fungsi

rangka

manusia

dengan gambar.
1.1.3

Menemukan macam-macam sendi pada
rangka manusia.

1.1.4

Mendemonstrasikan

sendi-sendi

pada

rangka manusia.
Conscience

1.1.5

Menunjukkan

sikap

menyampaikan

berani

pendapatnya

dalam Observasi
tentang

Lembar
Pengamatan

fungsi rangka manusia di hadapan guru
dan

teman

dalam kegiatan kegiatan

belajar di kelas.
Compassion

1.1.6

Menghargai guru dan teman lain dalam Observasi
menemukan bagian-bagian rangka dan

Lembar
Pengamatan

fungsi rangka manusia.
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I. Media, Alat, dan Sumber Belajar
1. Media Pembelajaran : Powerpoint untuk guru
2. Alat : Proyektor, speaker
3. Sumber Belajar :
Amin Choirul dan Priyono, 2009. Ilmu Pengetahuan Alam Jilid 3
Untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta : Depdiknas
Haryanto. 2007. Sains Jilid 4 Untuk SD Kelas IV. Jakarta: Erlangga
Sumantoro dan Dodo Hermana. 2008. Ayo Belajar Ilmu Pengetahuan
Alam IPA Kelas IV SD. Yogyakarta : Penerbit Kanisius
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Lampiran Penilaian
Competence :
Indikator

1.1.1

Menemukan bagian-bagian rangka manusia.

1.1.2

Menentukan

fungsi

rangka

manusia

dengan

gambar.
1.1.3

Menemukan macam-macam sendi pada rangka
manusia.

1.1.4

Mendemonstrasikan

sendi-sendi

pada

rangka

manusia.
Teknik

Tes Tertulis

Penilaian
Instrumen

Soal

Soal Evaluasi
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang
benar!
1. Tubuh manusia tersusun atas rangkaian tulang yang disebut...
a. rangka
b. mineral
c. peredaran
d. pencernaan
2. Penghubung antar tulang disebut....
a. kolagen
b. rahang
c. rangka
d. sendi
3. Yang merupakan 3 kelompok rangka manusia adalah rangka...
a. kepala-badan-gerak
b. rahang-kepala-badan
c. otot-gerak-tengkorak
d. tengkorak-badan-kepala
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4. Sendi yang berperan saat kamu memutar kepala adalah sendi....
a. ibu jari
b. pelana
c. engsel
d. putar
5. Sendi engsel adalah sendi yang....
a. bergerak satu arah
b. bergerak dua arah
c. bergerak memutar
d. bergerak ke semua arah
6. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi....
a. panggul
b. jantung
c. ginjal
d. usus
7. Pergelangan tangan merupakan contoh dari rangka....
a. anggota gerak bawah
b. anggota gerak atas
c. anggota badan
d. tengkorak
8. Sendi pada rangka di antaranya....
a. lengan, rangka, rahang
b. peluru, engsel, pelana, putar
c. mati, engsel, pelana, rahang
d. engsel, pelana, peluru, rahang
9. Tulang yang mempengaruhi bentuk wajah adalah....
a. dahi
b. leher
c. selangka
d. ubun-ubun
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10. Rangka terdiri dari....
a. otot dan daging
b. daging dan kulit
c. sendi dan daging
d. tulang yang bersambungan
11. Tulang pelipis terletak pada rangka....
a. badan
b. kepala
c. anggota gerak atas
d. anggota gerak bawah
12. Tulang leher terdiri dari ... ruas tulang
a. 4 ruas tulang
b. 5 ruas tulang
c. 7 ruas tulang
d. 12 ruas tulang
13. Yang merupakan salah satu fungsi rangka adalah ....
a. melekatnya rambut dan daging
b. menentukan bentuk kepala
c. menentukan bentuk tubuh
d. menegakkan otot
14. Sendi yang merupakan penghubung antara tulang panggul dan tulang
paha adalah ....
a. sendi peluru
b. sendi pelana
c. sendi engsel
d. sendi putar
15. Pintu rumah adalah contoh dari sendi ....
a. sendi peluru
b. sendi pelana
c. sendi engsel
d. sendi putar
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Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan benar!
1. Tulang pergelangan kaki termasuk dalam susunan rangka....
2. Paru-paru dan jantung dilindungi oleh rangka....
3. Sendi pada tulang leher adalah sendi....
4. Tanpa... tubuh tidak ada bentuknya
5. Rangka anggota gerak terdiri atas....

Kategori Penilaian Pilihan Ganda
Kategori Penilaian

Skor

Siswa mampu menjawab 15 soal dengan benar

15

Siswa mampu menjawab 14 soal dengan benar

14

Siswa mampu menjawab 13 soal dengan benar

13

Siswa mampu menjawab 12 soal dengan benar

12

Siswa mampu menjawab 11 soal dengan benar

11

Siswa mampu menjawab 10 soal dengan benar

10

Siswa mampu menjawab 9 soal dengan benar

9

Siswa mampu menjawab 8 soal dengan benar

8

Siswa mampu menjawab 7 soal dengan benar

7

Siswa mampu menjawab 6 soal dengan benar

6

Siswa mampu menjawab 5 soal dengan benar

5

Siswa mampu menjawab 4 soal dengan benar

4

Siswa mampu menjawab 3 soal dengan benar

3

Siswa mampu menjawab 2 soal dengan benar

2

Siswa mampu menjawab 1 soal dengan benar

1
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Kategori Penilaian Uraian
Kategori Penilaian

Skor

Siswa mampu menjawab 5 soal dengan benar

15

Siswa mampu menjawab 4 soal dengan benar

12

Siswa mampu menjawab 3 soal dengan benar

9

Siswa mampu menjawab 2 soal dengan benar

6

Siswa mampu menjawab 1 soal dengan benar

3

Kunci Jawaban Pilihan ganda
1. A

6. B

11. B

2. D

7. B

12. C

3. A

8. B

13. C

4. D

9. A

14. A

5. A

10. D

15. C

Kunci Jawaban uraian
1. Anggota gerak bawah
2. Badan
3. Putar
4. Rangka
5. Anggota gerak atas dan anggota gerak bawah

Skor final:

x 10
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Conscience
Indikator

1.1.1

Menunjukkan

sikap

berani

dalam

menyampaikan

pendapatnya tentang fungsi rangka manusia di hadapan
guru dan teman dalam kegiatan kegiatan belajar di kelas.
Teknik Penilaian

Observasi

Instrumen

Lembar pengamatan sikap aktif dan percaya diri

Lembar Pengamatan Sikap:
No.

Nama Siswa

Perilaku yang diamati

Skor

Total

Percaya Diri

Skor

1.
2.
3.
4.
5.

Kategori penilaian

Kategori
Berani

Siswa

Baik

Cukup

Kurang

3

2

1

mengutarakan Siswa

pendapat

atas pendapat

jawabannya
lantang

menguatarakan Siswa

sampai

atas mengutarakan

dengan jawabannya
suara terbata-bata

dengan pendapat
dan

paling belakang

atas

suara jawabannya,

terdengar barisan paling kurang terdengar barisan tidak
belakang

ragu-ragu

sampai

suara
terdengar
barisan

paling belakang

Skor final:

x 100
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Compassion
Indikator

1.1.1

Menghargai

guru

dan

menemukan

bagian-bagian

teman

lain

dalam

rangka

dan

fungsi

rangka manusia.
Teknik Penilaian

Observasi

Instrumen

Lembar pengamatan

Lembar Pengamatan Sikap:
No.

Nama Siswa

Aspek yang dilihat

Skor

Total
Skor

Tidak membuat

Menaati

keributan

peraturan yang
telah disepakati

1.
2.
3.
4.
5.
Dst

Skor

: 3 = Baik
2 = Cukup
1 = Kurang
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Kategori penilaian
Baik

Cukup

Kurang

3

2

1

Tidak

Mengerjakan

soal Mengerjakan

membuat

evaluasi

keributan

kerja

Kategori

dan
dengan

lembar evaluasi

soal Mengerjakan

dan

lembar evaluasi

kurang tepat waktu
tugas Mengerjakan

tepat waktu

Menaati

Mengerjakan

peraturan

dengan tepat waktu dan dengan tepat waktu dan dengan

yang telah

tidak

disepakati

kegaduhan

tugas Mengerjakan

membuat kadang
dalam kegaduhan

kelas

Skor final:

dengan

tenang kerja dengan tenang dan bercanda dan tidak

dan tepat waktu

di

soal

kelas

x 100
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kelas
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LAMPIRAN MATERI

Rangka Manusia

Fungsi
Rangka

Bagian-bagian
Rangka

Rangka manusia terdiri atas tulang keras dan tulang rawan. Tulang-tulang
tersebut tersusun dari sel-sel tulang dan bahan pengisi. Bahan pengisi tulang keras
berupa zat kapur dan fosfor. Sedangkan tulang rawan adalah tulang yang mengandung
bahan pengisi yang lentur.

1. Mengenal Rangka Manusia
Rangka manusia terdiri dari rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota
gerak. Berikut penjelasan untuk masing- masing rangka pada manusia.
a. Rangka Kepala (Tengkorak)
Rangka kepala manusia tersusun dari tulang-tulang tengkorak. Berbentuk
pipih, saling menyatu, dan saling mengkait sehingga membentuk tempurung kepala.
Tulang tengkorak terdiri dari 2 bagian, yaitu tulang pelindung otak dan tulang
pembentuk wajah manusia.
Tulang pelindung otak meliputi tulang dahi, tulang pelipis, tulang belakang
kepala, dan tulang ubun-ubun. Pembentuk tulang wajah meliputi rahang atas, tulang
rahang bawah, tulang pipi, tulang langit-langit, tulang hidung, tulang karang hidung,
tulang sekat rongga hidung, tulang air mata, tulang ayak, dan tulang lidah.

Sumber:http://habibullahurl.com/2016/09/pengertian-bagian-bagian-dan-fungsirangka-manusia.html?m=1diunduh 17 Nopember 201 , 20:23:39
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b. Rangka Badan
Rangka badan tersusun dari tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada.
Tulang yang termasuk anggota rangka badan adalah tulang yang berada di antara
tulang leher dan tulang ekor. Tulang-tulang tersebut diantaranya ruas-ruas tulang
leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, ruas-ruas tulang
belakang, tulang kemaluan, dan tulang panggul.

Sumber:http://avestkun.blogspot.co.id/2015/02/sistem-gerakmanusia.html?m=1diunduh 17 Nopember 201 , 20:23:39
c. Rangka Anggota Gerak
Rangka anggota gerak manusia terdiri atas anggota gerak atas dan anggota
gerak bawah. Anggota gerak atas adalah sepanjang tangan. Sedangkan anggota gerak
bawah adalah sepanjang kaki.
Rangka anggota gerak atas meliputi tulang gelang bahu dan tulang belikat,
tulang lengan atas, tulang lengan bawah (tulang hasta dan tulang pengumpil), dan
tulang tangan (tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan ulang ruas jari
tangan).
Rangka anggota gerak bawah meliputi tulang gelang panggul (tulang usus,
tulang duduk, dan tulang kemaluan), tulang tungkai atas/tulang paha, tulang tungkai
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bawah (tulang betis dan tulang kering, serta tulang tempurung lutut), dan tulang kaki
(tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan ruas jari kaki). Tulang terbesar dan
terkuat adalah tulang paa. Tulang paha menyangga tubuh saat berdir, berlari, atau
melompat.

Sumber:https://asfirahikmah.wordpress.com/kelas-ix/sistem-alat
dan-tulang/diunduh 04 Juni 2017, 12:53:38

gerak/rangka-

d. Hubungan antara Tulang (Persendian)
Bentuk tulang ada bermacam-macam ada yang berbentuk pipa, pipih, dan
ruas-ruas pendek. Ukurannya juga berbeda-beda, ada yang panjang, pendek, besar,
dan kecil.
Berdasarkan jaringan penyusun dan sifat-sifat fisiknya, tulang terdiri atas dua
macam, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan mengandung serabutserabut, tidak memiliki pembuluh darah dan saraf. Tulang rawan terdapat pada daun
telinga,

cuping hidung,

sambungan tulang rusuk,

dan antara ruas-ruas tulang

belakang. Sedangkan tulang keras terdiri dari zat kapur (kalsium) dan fosfor.
Tulang-tulang dapat digerakkan bila ada sendi. Sendi merupakan sambungan
tulang yang satu dengan tulang yang lain. Terdapat berbagai macam persendian antara
lain, sendi mati dan sendi gerak. Sendi mati adalah hubungan antara dua atau lebih
tulang yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Sendi mati terdapat pada
tengkorak. Sendi gerak terdiri atas sendi pelana, sendi peluru, sendi geser, dan sendi
putar.
a. Sendi Engsel
Sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah. Sendi engsel terdapat pada
bagian lutut. Sendi ini menghubungkan tulang paha atas dan tulang kaki bawah.
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Sendi engsel juga terdapat pada bagian siku. Sendi engsel di bagian ini berfungsi
untuk menghubungkan tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah.
b. Sendi Pelana
Sendi pelana hanya dapat digerakkan ke arah samping atau ke arah depan.
Sendi pelana terdapat di antara tulang pangkal ibu jari tangan dan pergelangan
tangan.
c. Sendi Peluru
Sendi peluru dapat bergerak ke semua arah. Sendi peluru terdapat di antara
tulang lengan atas dan gelang bahu. Sendi peluru juga menghubungkan tulang
panggul dan tulang paha.
d. Sendi Putar
Sendi putar adalah persendian tempat tulang yang satu berputar mengelilingi
tulang yang lain dan bertindak sebagai poros. Sendi putar terdapat pada tulang
leher pertama atau tulang atlas dan tulang leher kedua

Kegunaan atau Fungsi Rangka
Setiap organ atau alat tubuh manusia memiliki keguanaan, termasuk Rangka.
Rangka mempunyai berbagai fungsi, antara lain:
a. Menguatkan dan menegakkan tubuh
b. Menetukan bentuk tubuh
c. Tempat melekatnya otot dan daging, dan
d. Melindungi bagian-bagian tubuh yang penting dan halus.
Daftar Pustaka
Amin Choirul dan Priyono, 2009. Ilmu Pengetahuan Alam Jilid 3 Untuk SD dan MI Kelas
IV. Jakarta: Depdiknas
Enterprise Jubilee. 2011. Maestro Presentasi: 101 Koleksi Desain Slide Presentasi

Siap-

Pakai. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia
Haryanto. 2007. Sains Jilid 4 Untuk SD Kelas IV. Jakarta: Erlangga
Sianipar Pandapotan. 2010. Cara Mudah Menggunakan Microsoft
Jakarta: Penerbit PT

Powerpoint

2010.

Elex Media Komputindo Kompas Gramedia

Sumantoro dan Dodo Hermana. 2008. Ayo Belajar Ilmu Pengetahuan Alam IPA Kelas IV
SD. Yogyakarta : Penerbit Kanisius
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Pertemuan 2
Satuan Tingkat Pendidikan

: SD Kanisius Gamping

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: IV/I

Pembelajaran ke

:2

Alokasi waktu

: 2 x 40 menit

A. Standar Kompetensi
Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan
1. Memahami hubungan antara struktur organ tubuh manusia dengan fungsinya,
serta pemeliharaannya.
B. Kompetensi Dasar
1.2 Menerapkan cara memelihara kesehatan kerangka tubuh.

C. Indikator
Competence
1.2.1

Menemukan kelainan/penyakit pada rangka manusia.

1.2.2

Mendeskripsikan ciri-ciri kelainan/penyakit pada rangka manusia.

1.2.3

Menyimpulkan berbagai macam kelainan/penyakit pada rangka manusia.

1.2.4

Menyimpulkan cara merawat dan mencegah penyakit pada rangka manusia.

Conscience
1.2.5

Berani mengutarakan

pendapatnya

tentang kelainan dan cara merawat

kesehatan rangka dalam kegiatan belajar.

Compassion
1.2.6

Menghargai guru dan teman dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.
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D. Tujuan Pembelajaran
Competence
1.2.1.1 Siswa mampu menemukan kelainan/penyakit pada rangka manusia.
1.2.2.1 Siswa

mampu

mendeskripsikan

ciri-ciri

kelainan/penyakit

pada

rangka

manusia.
1.2.3.1 Siswa mampu menyimpulkan berbagai macam kelainan/penyakit pada rangka
manusia.
1.2.4.1 Siswa mampu menyimpulkan cara merawat dan mencegah penyakit pada
rangka manusia.

Conscience
1.2.5.1 Siswa berani mengutarakan pendapatnya tentang kelainan dan cara merawat
kesehatan rangka dalam kegiatan belajar.

Compassion
1.2.6.1 Siswa mampu menunjukkan sikap menghargai guru dan teman dalam kegiatan
belajar mengajar di kelas.

E. Materi Pembelajaran
Kelainan / penyakit pada rangka dan cara merawatnya.

F. Pendekatan dan Metode


Pendekatan : Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR)



Media

: Powerpoint untuk guru



Metode

: Tanya jawab, diskusi, penugasan, demonstrasi.

G. Langkah-langkah Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan

Alokasi Waktu
5 Menit

1. Guru membuka pembelajaran dengan memberi salam.
2. Guru menanyakan kabar siswa.
3. Guru meminta bantuan salah satu siswa untuk memimpin
doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
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4. Guru

melakukan

komunikasi tentang

kehadiran

siswa

(Presensi).
Apersepsi
5. Guru membuat kontrak pembelajaran sebelum memulai
pembelajaran.
Motivasi
6. Guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu “Kalau kau
suka hati”
Kalau kau suka hati tepuk tangan prok prok
Kalau kau suka hati tepuk tangan prok prok
Kalau kau suka hati
Mari kita lakukan
Kalau kau suka hati tepuk tangan prok prok
Orientasi
7. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas, tujuan
pembelajaran

serta langkah-langkah pembelajaran yang

akan dilakukan.
Kegiatan Inti

65 Menit

Eksplorasi (Mengamati, menanya)
1. Siswa diminta untuk mengamati sebuah video tentang
kelainan pada rangka manusia.
2. Siswa diberikan sebuah pertanyaan:
“apa yang menyebabkan kelainan pada rangka itu terjadi ?
”
“bagaimana cara mencegah kelainan itu ? ”

Elaborasi (Menalar, mencoba)
3. Siswa diminta untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan
yang ada.
4. Siswa diminta untuk bekerja di dalam kelompok di mana
satu kelompok beranggotakan 4 orang siswa.
5. Siswa diminta untuk mencari penjelasan tentang kelainan
pada rangka manusia dan menyimpulkan macam-macam
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kelainan

yang

dapat

terjadi

pada

rangka

manusia.

(Kegiatan belajar 1)
6. Siswa diminta untuk kembali ke dalam kelas.
7. Kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil di depan
kelas.
8. Kelompok

lain

diperkenankan

untuk

mengajukan

pertanyaan.
9. Siswa diminta untuk mencari materi di dalam buku paket
tentang cara merawat rangka, dan siswa diminta untuk
memberi

nama-nama

bagian

pada

rangka

manusia

(Kegiatan belajar 2)
10. Salah

satu

siswa

diminta

untuk

mengumpulkan

hasil

kegiatan belajar 2.
Konfirmasi
11. Siswa diberikan penguatan berdasarkan hasil belajar yang
telah dilakukan.
12. Siswa mendengarkan beberapa penjelasan guru terkait
materi pelajaran melalui sebuah tampilan ppt.
Penutup

10 menit

Menyimpulkan
1. Siswa diminta untuk menyimpulkan materi yang tellah
dibahs dengan bimbingan guru.
2. Guru

memberikan

kesimpulan

umum

berdasarkan

penyimpulan dari siswa.
3. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang
belum dipahami.
Refleksi
4. Siswa bersama-sama merefleksikan pembelajaran yang
telah dilakukan dengan memposisikan diri duduk tegak
dan menjawab beberapa pertanyaan :
“Bagaimana perasaan kalian selama proses pembelajaran
hari ini? ”
“Adakah kesulitan mengenai materi pembelajaran hari
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ini? ”
“Manfaat apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran
hari ini?”

Aksi
5. Setelah melihat berbagai kelainan yang dapat terjadi pada
rangka, apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga dan
merawat rangka kalian!
Tindak lanjut
6. Siswa diminta untuk membuat sebuah kliping rangka
manusia yang meliputi bagian rangka, kelaian rangka dan
cara merawatnya.
7. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengajak
siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masingmasing.

H. Media, Alat, dan Sumber Belajar
a. Media

: Powerpoint untuk guru

b. Alat

: Proyektor, dan speaker

c. Sumber Belajar :
Sumantoro dan Dodo Hermana. 2008. Ayo Belajar Ilmu PengetahuanAlam IPA
Kelas IV SD. Yogyakarta : Penerbit Kanisius
Amin Choirul dan Priyono, 2009. Ilmu Pengetahuan Alam Jilid 3 Untuk SD dan
MI Kelas IV. Jakarta : Depdiknas
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I. Penilaian

Aspek

Indikator
1.2.1

Menemukan

Teknik

Bentuk

Penilaian

Penilaian

kelainan/penyakit Tertulis

Instrumen

Uraian/esai Soal Tertulis

pada rangka manusia.
1.2.2

Mendeskripsikan
kelainan/penyakit

Competence

ciri-ciri
pada

rangka

berbagai

macam

pada

rangka

manusia.
1.2.3

Menyimpulkan
kelainan/penyakit
manusia.

1.2.4

Menyimpulkan cara merawat dan
mencegah penyakit pada rangka
manusia.

1.2.5

Berani mengutarakan pendapatnya Observasi

Isian Skor

tentang kelainan dan cara merawat

Conscience

Lembar
Pengamatan

kesehatan rangka dalam kegiatan
belajar.

Compassion

1.2.6

Menghargai guru dan teman dalam Observasi
kegiatan belajar mengajar di kelas.
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J. Instrumen Penilaian
Competence
Indikator

1.2.1

Menemukan kelainan/penyakit pada rangka manusia.

1.2.2

Mendeskripsikan ciri-ciri kelainan/penyakit pada rangka
manusia.

1.2.3

Menyimpulkan berbagai macam kelainan/penyakit pada
rangka manusia.

Teknik Penilaian

Tertulis

Instrumen

Soal

Soal
1. Kelainan tulang punggung yang terlalu bengkok ke belakang disebut ....
a. osteoporosis
b. lordosis
c. skoliosis
d. kifosis
2. Tubuh manusia dapat bergerak karena kerjasama ....
a. tulang dan daging
b. sendi dan dagung
c. daging dan otot
d. tulang dan otot
3. Kifosis disebabkan karena ....
a. terlalu membusungkan dada
b. terlalu menundukkan kepala
c. terlalu sering membawa beban
d. terlalu sering membungkukkan badan
4. Sikap duduk yang benar dilakukan dengan cara ...

a.

b.

c.
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5. Tulang keropos dan mudah patah adalah ciri-ciri penyakit ....
a. rematik
b. skoliosis
c. TBC tulang
d. osteoporosis
6. Skoliosis adalah kelainan tulang dengan ciri-ciri ....
a. bengkok ke depan
b. bengkok ke belakang
c. bengkok ke depan atau ke belakang
d. bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri
7. Kegiatan yang dapat berguna untuk menjaga kesehatan rangka tulang
adalah ....
a. istirahat berlebihan
b. makan makanan bergizi
c. minum soda berlebihan
d. makan-makanan yang banyak mengandung pengawet
8. Terlalu sering membawa beban berat hanya pada salah satu sisi bahu dapat
menyebabkan kelainan tulang yang berupa ....
a. polio
b. skoliosis
c. kifosis
d. TBC tulang
9. Berjemur

di bawah

sinar

matahari pagi dapat

bermanfaat

untuk

memperkuat ....
a. tulang/rangka
b. tulang dan gigi
c. gigi dan rambut
d. rambut dan tulang belakang
10. Rasa nyeri pada tulang merupakan salah satu ciri penyakit ... pada tulang
a. TBC tulang
b. rematik
c. kifosis
d. polio
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II. Jelaskan pertanyaan di bawah ini dengan memberikan jawaban yang
benar!
1. Jelaskan ciri-ciri dari ketiga kelaianan pada tulang belakang!
a. Kifosis :
b. Lordosis :
c. Skoliosis :
2. Jelaskan akibat yang akan terjadi apabila kamu terlalu sering menggendong
beban yang terlalu berat hanya pada salah satu sisi bahu!
3. Jelaskan makanan apa saja yang dapat dikomsumsi untuk membuat tulang
sehat!
4. Bagaimana ciri-ciri dari penyakit Osteoporosis ?
5. Bagaimana caramu untuk merawat atau mencegah kelainan pada tulang ?

Kunci Jawaban Pilihan Ganda
1. D

6. D

2. D

7. B

3. D

8. B

4. C

9. A

5. D

10. B

Kategori Penilaian
Kategori Penilaian

Skor

Siswa mampu menjawab 2 pertanyaan dengan benar

100

Siswa mampu menjawab 1 pertanyaan dengan benar

50

Skor final:

x 20

Competence
Indikator

1.2.4 Menyimpulkan cara merawat dan mencegah penyakit pada
rangka manusia.

Teknik Penilaian

Tes

Instrumen

Soal
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Conscience
Indikator

1.2.5

Berani mengutarakan pendapatnya tentang kelainan dan
cara merawat kesehatan rangka dalam kegiatan belajar.

Teknik Penilaian

Observasi

Instrumen

Lembar Pengamatan

a. Rubrik penilaian
*) Kategori Penilaian
No. Aspek
1.

Skor Kategori

Berani

3

Mengangkat tangan 3 kali dengan bersuara
lantang sampai terdengar barisan paling
belakang

2

Mengangkat tangan 2 kali dengan bersuara
lantang sampai terdengar barisan paling
belakang

1

Mengangkat tangan 1 kali dengan bersuara
lirih

kurang

terdengar

barisan

paling

belakang

Skor final:

x 100

Compassion
Indikator

1.2.4

Menghargai kepada guru dan teman dalam kegiatan
belajar mengajar di kelas.

Teknik Penilaian

Observasi

Instrumen

Lembar Pengamatan
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Rubrik penilaian
No.

Nama
Siswa

Aspek yang dinilai
Tidak

Total

membuat Menaati peraturan Skor

keributan

yang

telah

disepakati
1.

...

2.

...

3.

...

4.

...

5.

...
Dst

Skor final:

x 100

*) Kategori Penilaian
No. Aspek
1.

Skor

Tidak membuat keributan

3

Kategori
Mengerjakan soal evaluasi dengan mandiri
dan tidak bercanda dengan teman

2

Mengerjakan

soal soal evaluasi dengan

mandiri dan bercanda dengan teman
1

Tidak

mengerjakan

soal

evaluasi

dan

bercanda dengan teman
2.

Menaati

peraturan

yang

3

telah disepakati

Mengerjakan evaluasi dengan tepat waktu,
mendengarkan guru, dan tidak ramai di
kelas

2

Mengerjakan evaluasi dengan tepat waktu,
mendengarkan guru, dan ramai di kelas

1

Tidak mengerjakan evaluasi dengan tepat
waktu, tidak mendengarkan guru, dan ramai
di kelas.

Skor final:
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LAMPIRAN MATERI

Penyakit yang menyerang Tulang

1. Osteoporosis
Penyakit ini menyebabkan tulang mudah retak atau patah. Penyakit
ini biasa menyerang orang lanjut usia terutama perempuan. Penyakit
ini disebabkan karena tubuh kekurangan zat kapur (kalsium). Cara
mencaegah osteoporosis dilakukan dengan cara makan makanan yang
banyak mengandung vitamin D dan kalsium yang ada pada susu dan
jenis-jenis ikan.
2. TBC tulang
Kuman Tuberkulosis (TBC) juga dapat menyerang tulang. TBC
tulang menyebabkan tulang lemah dan dapat pula sampai bernanah.
Untuk para penderita TBC tulang harus tinggal di tempat bersih, tidak
lembab, dan cukup mendapat sinar matahari.
3. Rematik
Penyakit ini ditandai dengan adanya rasa nteri pada persendian,
terutama di pergelangan tangan, kaki, dan siku.

Gangguan pada tulang belakang

Sikap tubuh yang salah berdampak buruk terhadap bentuk rangka. Bagian
rangka yang paling sering terkena gangguan itu adalah tulang belakang (tulang
punggung). Beberapa gangguan pada tulang belakang diantaranya ;
1. Lordosis, tulang pungung terlalu bengkok ke depan. Hal ini diakibatkan
karena sikap duduk yang terlalu membusungkan dada ke depan
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2. Kifosis, adalah tulang punggung terlalu bengkok ke belakang, hal ini
biasanya diakibatkan karena sikap

duduk dan berdiri yang sering

membungkuk.

3. Skoliosis, yaitu tulang belakang terlalu benkok ke kiri atau ke kanan. Hal
ini biasanya terjadi karena sikap duduk yang sering pada posisi miring.
Selain itu, sering mengangkat beban yang terlalu berat pada salah satu
lengan atau bahu.

Cara memelihara Kesehatan rangka

1. Makan makanan yang sehat, bergizi serta berolahraga secara teratur
Kesehatan tulang berkaitan erat dengan mutu makanan. Makanan
yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang adalah makanan yang
mengandung vitamin D, kalsium, dan fosfor. Vitamin D banyak terdapat
pada ikan, susu, dan kuning telur. Kalsium banyak terkandung pada susu,
kacang-kacangan,

ikan,

dan buah-buahan. Sedangkan fosfor banyak

terkandung pada ikan, jagung, dan kacang-kacangan.
Olahraga yang teratur juga dapat memperkuat struktur tulang.
Olahraga yang baik dilakukan setiap pagi hari sekitar pada pukul 07.00
karena sinar matahari membantu mengubah pro vitamin D pada tubuh
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menjadi vitamin D. Selain itu untuk mencegah gangguan pada tulang
belakang harus selalu mempossiskan sikap duduk dan berdiri yang baik
dengan tidak membungkus, atau membawa beban yang berat pada salah
satu lengan dan bahu.

Referensi gambar
https://www.google.co.id/search?q=gangguan+tulang+belakang&biw=1093&bi
h=506&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQu7To4cfPAhWBsI8
KHQuJBhAQ_AUIBigB#imgrc=tDigqK0K9ldOzM%3A
diunduh 07 Oktober 201 , 9:11:27
https://www.google.co.id/search?q=gangguan+tulang+belakang&biw=1093&bi
h=506&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQu7To4cfPAhWBsI8
KHQuJBhAQ_AUIBigB#imgdii=tDigqK0K9ldOzM%3A%3BtDigqK0K9ldOz
M%3A%3By6tpEVa5fpOLkM%3A&imgrc=tDigqK0K9ldOzM%3A diunduh
07 Oktober 2016, 9:11:00
https://www.google.co.id/search?q=gangguan+tulang+belakang&biw=1093&bi
h=506&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQu7To4cfPAhWBsI8
KHQuJBhAQ_AUIBigB#imgdii=tDigqK0K9ldOzM%3A%3BtDigqK0K9ldOz
M%3A%3BHyvIZ6KoycG9JM%3A&imgrc=tDigqK0K9ldOzM%3A diunduh
07 Oktober 201 , 9:11:12
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Lampiran 9 Lembar Soal Evaluasi Rangka Manusia
Soal Evaluasi
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar!

1. Tubuh manusia tersusun atas rangkaian tulang yang disebut...
a. Rangka
b. Mineral
c. Peredaran
d. pencernaan
2. Penghubung antar tulang disebut....
a. Kolagen
b. Rahang
c. Rangka
d. sendi
3. Yang merupakan 3 kelompok rangka manusia adalah rangka...
a. kepala-badan-gerak
b. rahang-kepala-badan
c. otot-gerak-tengkorak
d. tengkorak-badan-kepala
4. Sendi yang berperan saat kamu memutar kepala adalah sendi....
a.

ibu jari

b.

pelana

c.

engsel

d.

putar

5. Sendi engsel adalah sendi yang....
a. bergerak satu arah
b. bergerak dua arah
c. bergerak memutar
d. bergerak ke semua arah
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6. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi....
a. panggul
b. jantung
c. ginjal
d. usus
7. Pergelangan tangan merupakan contoh dari rangka....
a. anggota gerak bawah
b. anggota gerak atas
c. anggota badan
d. tengkorak
8. Sendi pada rangka di antaranya....
a. lengan, rangka, rahang
b. peluru, engsel, pelana, putar
c. mati, engsel, pelana, rahang
d. engsel, pelana, peluru, rahang
9. Tulang yang mempengaruhi bentuk wajah adalah....
a. dahi
b. leher
c. selangka
d. ubun-ubun
10. Rangka terdiri dari....
a. otot dan daging
b. daging dan kulit
c. sendi dan daging
d. tulang yang bersambungan
11. Tulang pelipis terletak pada rangka....
a. badan
b. kepala
c. anggota gerak atas
d. anggota gerak bawah
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12. Tulang leher terdiri dari ... ruas tulang
a. 4 ruas tulang
b. 5 ruas tulang
c. 7 ruas tulang
d. 12 ruas tulang
13. Yang merupakan salah satu fungsi rangka adalah ....
a. melekatnya rambut dan daging
b. menentukan bentuk kepala
c. menentukan bentuk tubuh
d. menegakkan otot
14. Sendi yang merupakan penghubung antara tulang panggul dan tulang paha
adalah ....
a. sendi peluru
b. sendi pelana
c. sendi engsel
d. sendi putar
15. Pintu rumah adalah contoh dari sendi ....
a. sendi peluru
b. sendi pelana
c. sendi engsel
d. sendi putar

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan benar!
1. Tulang pergelangan kaki termasuk dalam susunan rangka....
2. Paru-paru dan jantung dilindungi oleh rangka....
3. Sendi pada tulang leher adalah sendi....
4. Tanpa ... tubuh tidak ada bentuknya
5. Rangka anggota gerak terdiri atas....
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Lampiran 10 Lembar Soal Evaluasi Cara Merawat Rangka Manusia
Soal Evaluasi
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar!

1. Kelainan tulang punggung yang terlalu bengkok ke belakang disebut ....
a. osteoporosis
b. lordosis
c. skoliosis
d. kifosis
2. Tubuh manusia dapat bergerak karena kerjasama ....
a. tulang dan daging
b. sendi dan dagung
c. daging dan otot
d. tulang dan otot
3. Kifosis disebabkan karena ....
a. terlalu membusungkan dada
b. terlalu menundukkan kepala
c. terlalu sering membawa beban
d. terlalu sering membungkukkan badan
4. Sikap duduk yang benar dilakukan dengan cara ...

a.

b.

c.

d.

5. Tulang keropos dan mudah patah adalah ciri-ciri penyakit ....
a. rematik
b. skoliosis
c. TBC tulang
d. osteoporosis

6. Skoliosis adalah kelainan tulang dengan ciri-ciri ....
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a. bengkok ke depan
b. bengkok ke belakang
c. bengkok ke depan atau ke belakang
d. bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri
7. Kegiatan yang dapat berguna untuk menjaga kesehatan rangka tulang adalah
....
a. istirahat berlebihan
b. makan makanan bergizi
c. minum soda berlebihan
d. makan-makanan yang banyak mengandung pengawet
8. Terlalu sering membawa beban berat hanya pada salah satu sisi bahu dapat
menyebabkan kelainan tulang yang berupa ....
a. polio
b. skoliosis
c. kifosis
d. TBC tulang
9. Berjemur di bawah sinar matahari pagi dapat bermanfaat untuk memperkuat
....
a. tulang/rangka
b. tulang dan gigi
c. gigi dan rambut
d. rambut dan tulang belakang
10. Rasa nyeri pada tulang merupakan salah satu ciri penyakit ... pada tulang
a. TBC tulang
b. rematik
c. kifosis
d. polio
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II. Jelaskan pertanyaan di bawah ini dengan memberikan jawaban yang
benar!
1. Jelaskan ciri-ciri dari ketiga kelaianan pada tulang belakang!
a. Kifosis :
b. Lordosis :
c. Skoliosis :
2. Jelaskan akibat yang akan terjadi apabila kamu terlalu sering menggendong
beban yang terlalu berat hanya pada salah satu sisi bahu!
3. Jelaskan makanan apa saja yang dapat dikomsumsi untuk membuat tulang
sehat!
4. Bagaimana ciri-ciri dari penyakit Osteoporosis ?
5. Bagaimana caramu untuk merawat atau mencegah kelainan pada tulang ?
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Lampiran 11 Data Hasil Kuesioner Respon Siswa SD Kanisius Klepu
Subyek
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

4
(A)12367910
(B)12348910
(C)15
(A)125811
(B)1234579
(C)15
(A)1234569101
1 (B)134689
(C)1345
(A)1234568101
1
(B)1234567810
(C)345
(A)125691011
(B)2345678910
(C)12345
(A)13468911
(B)13459 (C)35
(A)1234589101
1 (B)135689
(C)135
(A)12456711
(B)13467810
(C)1345
(A)1245910
(B)12345689
(C)2345
(A)1234581011
(B)13569
(C)1345
(A)1234578910
11 (B)1234789
(C)12345
(A)1234589101
1 (B)134910
(C)2345
(A)134589
(B)1245910
(C)1

Skala
3
(A)45811
(B)567
(C)34

Jumlah
Skor

Rerata

Kategori

(C)2

93

3,57

Sangat
Baik

(A)3467910
(B)579

(B)8

90

3,46

Baik

(A)78
(B)2510

(B)
7

96

3,69

Sangat
Baik

(A)79 (B)9
(C)12

99

3,80

Sangat
Baik

(A)3478
(B)1

99

3,80

Sangat
Baik

(A)25710
(B)267810
(C)124

92

3,53

Sangat
Baik

95

3,65

Sangat
Baik

(A)39
(B)259 (C)2

92

3,53

Sangat
Baik

(A)367811
(B)710 (C)1

96

3,69

Sangat
Baik

(A)67 (B)24
(C)2

2

(B)7
10

1

(A)679
(B)2478

(B)1
0

96

3,69

Sangat
Baik

(B)5610

(B)2

98

3,76

Sangat
Baik

(A)67
(B)2568
(C)1

(B)7

95

3,65

Sangat
Baik

(A)2671011
(B)3678
(C)2345

Sangat
Baik
92

3,53
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14

15

16

(A)123456911
(B)134579
(C)124
(A)123458911
(B)1234678910
(C)135
(A)1234578101
1 (B)1234589
(C)1345

17

(A)1310 (B)14
(C)12345

18

(A)12457810
(B)24579 (C)14

19

(A)1234567891
0 (B)1 (C)12345

20

(A)1234569101
1 (B)123568
(C)123

21

(A)12348910
(B)1 (C)134

(A)710
(B)26810
(C)35

(A)8

(A)6710
(B)5 (C)2
(A)69
(B)6710
(C)2
(A)1245678
911
(B)1235678
910
(A)369
(B)136810
(C)235
(A)11
(B)2345678
910
(A)78
(B)47910
(C)45
(A)56711
(B)346810
(C)25

22

(A)13510
(B)1238 (C)135

(A)211
(B)4710
(C)2

23

(A)12345678
(B)2589
(C)12345

(A)91011
(B)1346710

24

(A)1357911
(B)3579 (C)135

25

(A)12345678
(B)2348910
(C)45

(A)246810
(B)1246810
(C)24
(A)910
(B)156
(C)123

(C)4

(B)5
79
(A)4
69
(B)5
9
(C)4

(A)1
1
(B)7

(A)7
8
(B)6

93

3,57

Sangat
Baik

96

3,69

Sangat
Baik

98

3,76

Sangat
Baik

88

3,38

Baik

92

3,53

Sangat
Baik

94

3,61

Sangat
Baik

96

3,69

Sangat
Baik

63

2,42

Kurang
Baik

77

2,96

Baik

95

3,65

Sangat
Baik

91

3,5

Sangat
Baik

92

3,53

Sangat
Baik
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Lampiran 12 Data Hasil Kuesioner Respon Siswa SD Kanisius Gamping
Subyek
1

2

3

4

4
(A)231011
(B)45689 (C)
345
(A)123456781
1 (B)1234569
(C) 12345
(A)123456781
1 (B)234569
(C)12345
(A)231011
(B)14589
(C)345

Skala
3
(A)45689
(B)123510
(C)12

Jumlah
Skor

Rerata

Kategori

88

3,38

Baik

(B)910
(C)78

90

3,46

Baik

(A)910
(B)17810

78

3

Baik

86

3,30

Baik

85

3,26

Baik

99

3,80

Sangat
Baik

(A)145689
(B)236710
(C)12
(A)2457911
(B)1234567
8910
(C)123

2
(A)7

(A)7

1

5

(A)136810
(B)45

6

(A)123456781
1 (B)1234569
(C)12345

(A)910
(B)7810

7

(A)12345
(B)123459
(C)12

(A)78911
(B) 67
(C)125

(A)6
10
(B)
810

77

2,96

Baik

(A)1231011
(B)4589
(C)345
(A)15681011
(B)1258910
(C)12345
(A)15681011
(B)12568910
(C)12345
(A)123457891
011
(B)123456789
10 (C)12345
(A)13511
(B)234567891
0 (C)1345

(A)45689
(B)1236710
(C)12

(A)7

86

3,30

Baik

97

3,73

Sangat
Baik

97

3,73

Sangat
Baik

103

3,96

Sangat
Baik

93

3,57

Sangat
Baik

8

9

10

11

12

(A)2349
(B)3
(A)2349
(B)3

(A)7
(B)4
7
(A)7
(B)4
7

(A)6

(A)2468910
(B)1

2
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

(A)13578911
(B)125689
(C)1345
(A)1231011
(B)4567
(C)345
(A)124781011
(B)1358910
(C)1345
(A)12456811
(B)16
(A)123458911
(B)145910
(C)1234
(A)1231011
(B)4567
(C)345
(B)35
(A)124589101
1 (B)1345610
(C)12345
(A)123456891
1 (B)356810
(C)12345

(A)246 (B)3
(C)2

(A)1
0
(B)4
710

91

3,5

Sangat
Baik

91

3,5

Sangat
Baik

97

3,73

Sangat
Baik

88

3,38

96

3,69

Sangat
Baik

91

3,5

Sangat
Baik

71

2,73

(A)367
(B)279

96

3,69

Sangat
Baik

(A)710
(B)12479

97

3,73

Sangat
Baik

74

2,84

Kurang
baik

83

3,19

Baik

65

2,5

Kurang
Baik

(A)45689
(B)1238910
(C)12
(A)569
(B)2467
(C)2
(A)3710
(B)2345789
10
(C)12345
(A)610
(B)23678
(C)5
(A)45689
(B)1238910
(C)12
(A)1245678
91011
(B)1610
(C)12345

22

(B)35 (C)234

(A)1249
(B)124789
(C)15

23

(A)3511
(B)1359 (C)4

(A)2478910
(B)2468
(C)235

24

4C

(A)124
(B)4589
(C)1235

(A)3
7
(B)2
4789

(A)3
5678
1011
(B)6
10
(B)7
10
(C)1
(A)3
5678
9101
1
(B)1
2367
10
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25

(A)67911
(B)35710 (C)3

(A)1234581
0
(B)124689
(C)1245

26

(A)211
(B)123457
(C)124

(A)135710
(B)910
(C)35

27

(A)2710
(B)45689 (C)3

(A)159
(B)123710
(C)1245

28

(A)13510;246
9;24

29

30

31

32

33

34

35

(A)1345
(B)12379
(C)345
(A)12358910
(B)1234568
(C)12345
(A)1458910
(B)1234568
(C)12345
(A)123491011
(B)13479
(C)2345
(A)123568911
(B)13457810
(C)245

79

3,03

Baik

87

3,34

Baik

82

3,15

Baik

82

3,15

Baik

74

2,84

Kurang
Baik

89

3,42

Baik

(A)46711
(B)7910

97

3,73

Sangat
Baik

(A)236711
(B)7910

96

3,69

Sangat
Baik

(A)5678
(B)256810
(C)1

94

3,61

Sangat
Baik

(A)4710
(B)269(
C)13

95

3,65

Sangat
Baik

41

1,57

Sangat
Kurang
Baik

(A)246811
(B)358(C)3
5
(A)1234567
891011 (B)
12345678
(C)245
(A)2789101
1
(B)456810
(C)12

(A)4
689
(B)6
8

(A)7
9
(B)1
710
(C)1
(B)9
10
(C)
13

(A)1
2468 (A)3
910 5711
(B)1 (B)2
3681 4579
0
(C)1
(C)2
3
45
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36

(A)13468911
(B)13459
(C)35

37

(A)145610
(B)3459 (C)35

(A)25710
(B)267810
(C)124
(A)2378911
(B)1267810
(C)1124

92

3,53

Sangat
Baik

89

3,42

Sangat
Baik
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Lampiran 13 Data Hasil Kuesioner Validasi Siswa SD Kanisius Klepu
Subyek
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

4
(A)1234,
(B)23567
8,(C)345
(A)12346
(B)5
(A)12345
(B)34567
8(C)1234
(A)12345
6
(B)12345
678
(C)12345
(A)12345
6 (B)4567
(C)3
(A)12345
(B)267
(C)34

Skala
3
(A)6,
(B)14,
(C)12

Jumlah
Skor

Rerata

Kategori

Komentar

71

3,73

Sangat
Baik

-

75

3,94

Sangat
Baik

-

3,78

Sangat
Baik

Tulisan
ada yang
kecil

76

4

Sangat
Baik

Gambar
ada yang
tidak jelas

(B)1238
(C)1245

68

3,57

Sangat
Baik

-

(A)6(B)1
3458
(C)125

67

3,52

Sangat
Baik

Videonya
sederhana

(A)2
6
(B)5
(C)1
5

59

3,10

Sangat
Baik

Tulisan
tidak jelas

(B)4
5
(C)3

48

2,52

Baik

-

(A)5
(B)6

66

3,47

Kurang
Baik

-

76

4

Sangat
Baik

-

60

3,15

Sangat
Baik

Media
menarik

2

(A)6
(B)12
(C)5

(A)4
(B)12368
(C)3

(A)135
(B)47
(C)24

(A)123
(B)8
(C)16

(A)456
(B)1236
7
(C)1245

(A)13
(B)38
(C)145
(A)12345
6
(B)12345
678
(C)12345

(A)246
(B)1245
7 (C)23

(A)3
(B)257
(C)13

(A)146
(B)1346
8 (C)45

1

72

(A)2
5
(C)2
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12

(A)123
(B)23467
(C)1245

13

(A)1346
(B)12346
7 (C)134

14

(A)12345
(B)23468
(C)2

(A)6 (B)
157
(C)1345

15

(A)13
(B)1346
(C)135

(A)2456
(B) 257
(C)24

16

(A)1246
(B)2356
(C)234

(A)456
(B)158
(C)3
(A)25
(B)58(C)
25

69

3,63

Baik

-

3,68

Sangat
Baik

Mudah
dipahami

3,57

Sangat
Baik

-

63

3,31

Sangat
Baik

(A)35
(B) 14
(C)15

62

3,26

Baik

(A)56
(B)58
(C)5

67

3,52

Baik

68

17

(A)1234
(B)23467
(C)1234

18

(A)34
(B)47
(C)235

(A)1256
(B)2356
8 (C)14

64

3,36

Sangat
Baik

19

(A)12456
(B)23467
8 (C)34

(A)3
(B)15
(C)125

70

3,68

Sangat
Baik

20

(A)25
(B)7 (C)5

58

3,05

Baik

21

(A)3
(B)2357
(C)2

22

(A)45
(B)4567
(C)123

(A)16
(B)238
(C)45

23

(A)135
(B)12345
6 (C)13

(A)2456
(B)78
(C)245

(A)1356
(B)2356
8 (C)124
(A)1245
6
(B)1468
(C)1345

(C)1
4

63
(B)2
3
(C)2
5

3,31

Pembelajar
an jadi
mudah
dipahami
Saya
senang
belajar
mengguna
kan media
Media
sangat
lengkap
dan mudah
dipahami
Sangat
mudah
dipahami
Bisa
memahami
materi
dengan
mudah
Materi
mudah
dipahami

Baik

Media
sangat
menarik
Media
sangat
menarik

63

3,31

Baik

67

3,52

Sangat
Baik

189

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

24

(A)12345
6 (B)4567
(C)24

(B)123
(C)135

66

3,42

Baik

25

(A)25
(B)36
(C)3

(A)134
(B)1256
78
(C)124

59

3,10

Baik

Video
menarik,
ada
gambar
yang kecil
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Lampiran 14 Data Hasil Kuesioner Validasi Siswa SD Kanisius Gamping

Subyek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4
(A)4
(A)123456
(B)123456
78
(C)12345
(A)1 (B)
157
(C)135
(A)4
(A)123456
(B)123456
78
(C)12345
(A)123456
(B)123456
78
(C)1345

Skala
3
(A)12356
(B)123456
78
(C)12345

(C)2

7.

(A)1 (B)18
(C)1

8.

(A)1245
(B)378 (C)
13

(A)3
(B)12456
(C)24

9.

1

(A)23456
(B)234678
(C)24
(A)12356
(B)123456
78
(C)12345

(A)25
(B)25
(C)2

(A)4 (B)26
(C)25

2

(A)3
(B)47
(C)3

(A)
36
(B)
36
(C)
3
(A)
6
(B)
78
(C)
5
(A)
15
(B)
35
(C)
4

(A)4
(B)4
7
(C)4
5

(A)2
6
(B)1
8
(C)1

Jumla
Rerata
h Skor

Kategori

Komentar

58

3,05

Baik

Tampilan
slide sangat
menarik

76

4

Sangat
Baik

Ada gambar
yang tidak
jelas

64

3,36

Baik

Gambarnya
sudah jelas

58

3,05

Baik

-

76

4

Sangat
Baik

Video terlalu
singkat

75

3,94

Sangat
Baik

Videonya
kurang lama

2,42

Kurang
Baik

Soal sesuai
dengan
materi

68

3,57

Sangat
Baik

Gambar dan
tulisan jelas,
lagu sangat
menarik

47

2,47

Baik

-

46
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10.

(A)123456
(B)123456
78
(C)1345

11.

(A)1245
(C)15

12.

(A)4

13.

14.

15.

16.

17.

(A)12345
(B)1567
(C)1345
(A)123456
(B)123456
78
(C)12345
(A)1 (B)4
(A)123456
(B)123456
78
(C)1345
(A)123456
(B)123456
78
(C)12345

(C)2

(B)123456
78 (C)234
(A)12356
(B)123456
78
(C)12345
(B)2348
(C)2

75

3,94

Sangat
Baik

-

63

3,31

Baik

-

62

3,26

Baik

67

3,52

Sangat
Baik

-

4

Sangat
Baik

Tulisan dan
soal mudah
dipahami

65

3,42

Sangat
Baik

Gambar dan
tulisan sudah
jelas

75

3,94

Sangat
Baik

Video kurang
banyak

76

4

Sangat
Baik

Tampilan
slide sangat
menarik

76
(A)23456
(B)123678
(C)245

(B)
5

(C)2

18.

(A)34
(B)138
(C)5

(A)1256
(B)257
(C)23

(B)
46
(C)
24

53

2,78

Kurang
Baik

Saya suka
belajar
dengan
media
Powerpoint

19.

(A)4
(B)246
(C)15

(A)1235
(B)1357
(C)23

(A)
6
(C)
4

59

3,10

Baik

Tulisan agak
tidak jelas

20.

(A)246 (B)
13567
(C)135

21.

(A)4
(B)1456

(A)135
(B)248
(C)24

68

3,57

Sangat
Baik

Saya suka
belajar IPA
dengan
media
Powerpoint

(A)12356
(B)2378
(C)12345

62

3,87

Sangat
Baik

Gambarnya
pecah

192

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(A)
26
(B)
16
8
(C)
2

22.

(A)35
(B)35 (C)4

(A)14
(B)247
(C)35

23.

(A)245
(B)34678
(C)2

(A)136
(B)125
(C)1245

24.

(A)234
(B)35678
(C)234

(A)156
(B)124
(C)25

68

3,57

Sangat
Baik

(A)136
(B)12468
(C)12345

59

3,10

Baik

(A)3
(B)156
(C)4

71

3,73

Sangat
Baik

-

(A)3
(C)12

73

3,84

Sangat
Baik

Tulisan jelas

75

3,94

Sangat
Baik

-

76

4

Sangat
Baik

Lebih baik
warna lebih
dierangkan

75

3,94

Sangat
Baik

25.

26.

27.

28.

29.

(A)24
(B)37
(A)12456
(B)23478
(C)1235
(A)12456
(B)123456
78 (C)345
(A)245
(B)3578
(C)34
(A)123456
(B)123456
78
(C)12345

30.

(A)245
(B)3578
(C)34

31.

(A)123456
(B)246
(C)134

32.

(A)12456
(B)123456
78 (C)345

33.

(A)15

(A)136
(B)146
(C)125

(A)136
(B)146
(C)125

(B)
2

(C)
2

(A)1

54

2,84

Sangat
Baik

Warna dan
gambar
kurang terang

66

3,57

Sangat
Baik

Warna
kurang terang
Senang
belajar
dengan
media
Gambar tidak
jelas,
background
terlalu terang

(B)13578
(C)25

65

3,42

Baik

Media
membuat
saya senang
belajar

(A)3
(C)12

73

3,84

Sangat
Baik

Tulisan agak
diperbesar

60

3,15

Baik

Media

(A)246

(A)
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34.

35.

36.

37.

(B)237
(C)24

(B)14568
(C)135

(A)12345
(B)2468
(C)24

(B)1357
(C)135

(A)4
(B)236

(A)12356
(B)1457
(C)45

(A)136
(B)12468
(C)24
(A)12356
(B)1257
(C)1235

(A)256
(B)357
(C)135
(A)4
(B)3468
(C)1235

3

(B)
8
(C)
12
3

membuat
saya paham
materi rangka
65

3,42

Baik

Saya senang
belajar

57

3

Baik

Bahasa
kurang jelas

67

3,52

Baik

-

62

3,26

Baik

Layar terlalu
terang
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Lampiran 16 Dokumentasi Penelitian
Kegiatan Penelitian di dalam kelas
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Lampiran 17 Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Fransisca Vitha Dwi Aryani lahir di Serang, 18
April 1995

merupakan anak kedua dari almarhum

bapak Yohanes Maryana dan Ibu Margaretha Maryani.
Tahun 2001 menyelesaikan pendidikan di TK Santa
Theresia Boro. Melanjutkan pendidikan ke jenjang SD
di SD Pangudi Luhur Boro, dan lulus tahun 2007.
Pendidikan menengah pertama di tempuh di SMP Pangudi Luhur I Boro, dan
lulus tahun 2010. Kemudian menempuh pendidikan sekolah menengah atas di
SMA Pangudi Luhur Saint Louis IX Sedayu dan
mulai tercatat

lulus tahun 2013. Aktif

sebagai mahasiswa Universitas Sanata Dharma Jurusan

Pendidikan Guru SD pada tahun 2013.
Mengikuti
keterampilan

di

beberapa
luar

macam

perkuliahan

kegiatan
wajib.

untuk

Beberapa

mengembanagkan
kegiatan

tersebut

diantaranya Kursus Mahir Dasar Pramuka, panitia parade gamelan ke 8
sebagai koodinator 2 tim P3K, dan panitia dalam visualisasi kisah sengsara
Yesus Kristus sebagai anggota tim kostum. Pengalaman lapangan yang
dialami selama menjadi mahasiswa PGSD di Universitas Sanata Dharma
diantaranya yaitu, mengajar Pramuka di SDN Adisucipto 2, bimbingan
belajar kelas atas di SDN Sutan Minggir, bimbingan belajar kelas bawah di
SDN Daratan, magang guru di SD Pangudi Luhur Sedayu, magang kepala
sekolah di SD Kanisius Gowongan, dan pengalaman program lapangan
selama 3 bulan di SD Kanisius Gamping.
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