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ABSTRAK
Novi Ratnasari: Pengembangan Media Pembelajaran Poster Daur Air untuk Meningkatkan Kemampuan

Mendeskripsikan Proses Daur Air dan Kegiatan Manusia yang dapat Mempengaruhinya
Siswa Kelas V SDN Jagalan 1 Kota Kediri Tahun 2017Kata Kunci
: Media Poster Daur Air,

Mendeskripsikan Proses Daur Air dan Kegiatan Manusia yang dapat
MempengaruhinyaPenelitian ini dilatarbelakangi hasil observasi dan pengalaman peneliti di SDN Jagalan 1 Kota
Kediri yang menunjukkan bahwa kemampuan

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya
masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan nilai yang diperoleh pada siswa kelas V dibawah KKM(75).
Hal ini disebabkan oleh pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada materi

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya
guru masih menggunakan metode konvensional sehingga siswa menjadi pasif karena dalam kegiatan
pembelajaran kurang bermakna dan tidak adanya media dalam proses pembelajaran.Rumusan masalah pada
penelitian ini adalah: (1) Bagaimana prosedur pengembangan media poster daur air

dalam pembelajaran IPA kelas V SDN
Jagalan 1? (2) Bagaimana kemampuan dalam

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya
dengan menggunakan media poster daur air siswa kelas V SDN JAGALAN 1? (3) Apakah penggunaan media
poster daur air dapat

meningkatkan kemampuan siswa kelas V SDN
JAGALAN 1 dalam

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya
?Penelitian ini menggunakan peneletian pengembangan ( R & D ) dengan prosedur Analysis, Design,
Development, Implementation, Evaluation. Validasi pengembangan media poster daur air ini terdiri dari validasi
media dan validasi materi. Sasaran uji coba produk ini adalah siswa kelas V SDN Jagalan 5 Kota Kediri
berjumlah 10 siswa dan SDN Jagalan 1 Kota kediri berjumlah 35 siswa. Teknik pengumpulan data berupa tes
dan bentuk instrumennya berupa 20 soal tes kognitif. Teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dan
deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Kevalidan pengembangan media daur air pada
materi

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya
sangat valid, sangat efektif, sangat tuntas, dapat digunakan tanpa perbaikan.
(2) Kemampuan

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya
setelah menggunakan media poster daur air dikatakan efektif karena terbukti meningkatkan kemampuan siswa
yang dapat dilihat dari hasil pretes diperoleh nilai rata−rata siswa 57,8 sedangkan pada postes nilai rata−rata
91,4 (3) Peningkatan kemampuan

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya
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dengan pengembangan media poster daur air kelas V SDN Jagalan 1 Kota Kediri dapat dilihat dari hasil tes
siswa, hasil pretes diperoleh nilai rata−rata siswa 57,8 sedangkan pada postes nilai rata−rata 91,4 (ada
peningkatan sebesar 33,6). Dengan adanya penelitian ini, diharapakan media pembelajaran poster daur air dapat
dimanfaatkan sebagai salah satu media pembelajaran inovatif pada materi

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhinya.KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan-Nya
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PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

merupakan salah satu mata pelajaran yang
diajarkan di Sekolah Dasar. Diajarkannya mata pelajaran IPA sebagai wadah untuk siswa dalam memahami
fenomena alam melalui pengamatan yang diperoleh dari pengalaman saat proses pembelajaran yang dapat
diterapkan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari - hari. Menurut Susanto Ahmad (2013:167), Sains atau
IPA adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta
menggunakan prosedur, dan di jelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan kesimpulan.Hal ini dapat
disimpulk
an bahwa mata pelajaran IPA merupakan ilmu yang mempelajari mengenai fenomena yang terjadi di alam
semesta yang dilakukan melalui pengamatan dan penalaran agar

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari - hari
. Pembelajaran IPA di sekolah dasar diberikan dengan tujuan - tujuan tertentu. Menurut Susanto Ahmad
(2013:171), tujuan pembelajaran di SD adalah

1)
memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan
keteraturan alam ciptaan-Nya;2) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang
bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; 3) mengembangkan rasa ingin tahu, sikap
positip dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi
dan masyarakat; 4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam

sekitar, memecahkanmasalah dan membuat keputusan
;

5 ) meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan
alam; 6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu
ciptaan Tuhan; 7) memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk
melanjutkan pendidikan ke SMP/

MTs.Dengan tujuan tersebut diharapkan siswa sekolah dasar memiliki p
engetahuan baik secara konsep maupun keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Salah satu
kompetensi dasar IPA di kelas V SD :

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya
. Untuk mencapai kompetensi dasar tersebut tersebut maka diperlukan indicator sebagai berikut : 1)
mengidentifikasi proses daur air, 2) menjelaskan proses daur air, 3) mengidentifikasi kegiatan manusia yang
yang dapat mempengaruhi daur air, dan 4) menyebutkan contoh kegiatan manusia yang yang dapat
mempengaruhi daur air. Dengan indikator itu diharapkan siswa dapat

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhinya. Namun pada kenyataanya siswa kelas V SDN JAGALAN 1 belum memiliki kemampuan

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhinya. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata - rata yang diperoleh siswa belum dapat mencapai KKM
yaitu nilai 75. Dari hasil observasi pembelajaran dikelas V SDN JAGALAN 1, guru dikelas V SDN JAGALAN 1
dalam pembelajaran tidak menggunakan media pembelajaran daur air sehingga siswa kesulitan memahami
materi daur air. U
ntuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dikembangkan media pembelajaran yang tepat untuk membantu
pembelajaran materi proses daur air. Salah satu media yang tepat untuk dikembangkan adalah media poster.
Menurut Sudjana Nana dan Ahmad Rivai (2015:51), "Poster dapat didefinisikan sebagai kombinasi visual dari
rancangan yang kuat, dengan warna,

dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang lewat tetapi cukup lama menanamkan gagasan
yang berarti di

dalam ingatan". Dapat disimpulkan poster merupakan rancangan visual yang memiliki kekuatan untuk
menyampaikan pesan. Penggunaan poster sebagai media pembelajaran materi proses daur air sangat relevan.
Ini dikarenakan pembelajaran IPA banyak memuat konsep - konsep abstrak yang membutuhkan pengkonkretan.
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Dengan menggunakan media poster ini, siswa akan lebih mudah memahami materi daur air, karena media
poster ini akan memudahkan dalam mengenalkan proses daur air dalam bentuk yang lebih sederhana. Dari
pemaparan di atas, dipilihlah judul skripsi "Pengembangan Media Pembelajaran Poster Daur Air Untuk
Meningkatkan Kemampuan

Mendeskripsikan Proses Daur Air Dan Kegiatan Manusia yang Dapat Mempengaruhinya
Siswa Kelas V SDN Jagalan 1 Kediri Tahun Pelajaran 2016/2017 ".Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, sebelum mengembangkan sebuah media pembelajaran harus
mengetahui tentang pengertian poster, karakteristik poster dan peran poster sebagai media proses daur air.
Menurut Sudjana Nana dan Ahmad Rivai (2015:51), "Poster dapat didefinisikan sebagai kombinasi visual dari
rancangan yang kuat, dengan warna,

dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatianorang lewat tetapi cukup lama menanamkan gagasan
yang berarti di

dalam ingatan". Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa poster merupakan rancangan visual yang dibuat
dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras sehingga dapat menarik perhatian untuk dapat menyampaikan
pesan. Penggunaan poster sebagai media dalam proses pembelajaran dapat membantu mempertinggi hasil
belajar atau kemampuan yang ingin dicapai. Agar poster dapat membantu mempertinggi hasil belajar dalam
proses pembelajaran maka, perlu diperhatikan karakteristik poster yang baik. . Menurut Sadiman Arif,dkk
(2007:47)
Poster yang baik hendaklah:Sederhana

Menyajikan satu ide dan untuk mencapai satu tujuan
pokok
Berwarna
Slogannya ringkas dan jitu
Tulisannya jelas
Motif dan desain bervariasi
Dapat disimpulkan bahwa poster yang baik adalah yang bentuknya sederhana, terkandung satu ide pokok,
berwarna ringkas dan desain yang sesuai. Sehingga dapat memberikan kesan yang kuat terhadap peserta didik.
Poster yang dikembangkan berisi gambar proses daur air dan beberapa contoh kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhinya serta akan di padukan dengan warna - warna yang kontras sehingga mampu menarik
perhatian peserta didik. Menurut Sudjana Nana dan Ahmad Rivai (2015:54), " Disain sebuah poster adalah
merupakan perpaduan antara kesederhanaan serta dinamika. Berbagai warna yang mencolok dan kontras
sering dipakai dalam poster." Dengan penggunaan gambar proses daur air dan contoh kegiatan manusia yang
sederhana serta di padukan dengan warna yang tepat didalam poster yang kembangkan, maka akan menarik
perhatian peserta didik untuk mempelajari materi proses daur air. Penggunaan poster sebagai media proses
daur air akan membantu menanamkan gagasan mengenai proses daur air pada peserta didik melalui ilustrasi
yang sederhana. Menurut Daryanto (
2010:129), " Poster yang dibuat untuk pendidikan pada prinsipnya merupakan gagasan yang disederhanakan
dan dibuat dengan ukuran besar." Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekuatan poster dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran sehingga dapat menanamkan gagasan melalui iustrasi yang di
sederhanakan.Dari uraian tersebut dapat diidentifikasikan masalahnnya sebagai berikut.
Bagaimana kemampuan peserta didik dalam m
endeskripsikan

proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhinya?Apakah peserta didik berminat untuk mengikuti pembelajaran pada materi

proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhinya?Apakah peserta didik merasa kesulitan dalam m
endeskripsikan

proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhinya?Bagaimana prosedur pengembangan poster daur air dalam pembelajaran IPA kelas V?
Bagaimana kemampuan peserta didik dalam

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya
menggunakan media poster daur air?Apakah pengembangan media poster daur air dapat mengatasi
permasalahan peserta didik dan guru dalam pembelajaran?
Apakah penggunaan media poster daur air mampu meningkatkan kemampuan m
endeskripsikan

proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhinya?Bagaimana respon guru terhadap media poster daur air?
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Bagaimana respon siswa
terhadap media poster daur air?Rumusan Masalah Dari identifikasi dan pembatasan masalah tersebut, masalah
dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut.Bagaimana kevalidan
pengembangan media poster daur air

dalam pembelajaran IPA kelas V SDN
JAGALAN 1 ?Bagaimana kemampuan

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya
dengan menggunakan media poster daur air siswa kelas V SDN JAGALAN 1?Apakah penggunaan media poster
daur air dapat

meningkatkan kemampuan siswa kelas V SDN
JAGALAN 1 dalam

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya
?Tujuan Pengembangan
Dari uraian rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:untuk
mendeskripsikan kevalidan
pengembangan media poster daur air

dalam pembelajaran IPA kelas V SDN
JAGALAN 1;untuk m
endeskripsikan kemampuan

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya
dengan menggunakan media poster daur air siswa kelas V SDN JAGALAN 1;untuk m
endeskripsikan penggunaan media poster daur air

untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas V SDN
JAGALAN 1 dalam

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhinya.BAB II
KAJIAN TEORI
Media Pembelajaran
Pengertian media pembelajaran
Media merupakan salah satu komponen dalam sebuah proses pembelajaran. Media pembelajaran dapat
diartikan sebagai alat - alat grafis atau fotografis maupun audio untuk menangkap, memproses dan menyusun
informasi visual maupun verbal. Menurut Musfiqon (2012: 28), " M
edia pembelajaran dapat di definisikan sebagai alat bantu berupa fisik maupun nonfisik yang sengaja digunakan
sebagai perantara antara guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien."
Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu yang digunakan sebagai perantara agar pembelajaran
lebih efektif.Dalam proses pembelajaran, media diartikan sebagai alat komunikasi yang lebih mengefektifkan
proses belajar mengajar. Media dapat dijadikan sebagai wadah penyampaian pesan dari sumbernya yang ingin
diteruskan kepada penerima pesan. Menurut Yusufhadi Miarso (1986: 47) dalam Musfiqon (2012: 27)
mengertikan " Media

sebagai wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima
pesan tersebut, materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai
adalah terjadinya proses belajar ." Dengan kata lain media adalah alat atau wadah penyampaian pesan dalam
proses pembelajaran yang memiliki tujuan belajar.
Media dapat menjadi mediator untuk memperjelas maksud-maksud pembelajaran sehingga dapat meningkatkan
proses belajar mengajar. Menurut Kustandi Cecep dan Bambang Sutjipto (2013 :8) " Media pembelajaran adalah
alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang
disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna"
. Dapat dikatakan media pembelajaran merupakan mediator untuk membantu proses belajar mengajar agar lebih
baik dan sempurna.Dari beberapa pendapat para ahli, dapat di simpulkan bahwa media pembelajaran
merupakan segala bentuk alat atau perantara yang khusus yang digunakan untuk mencapai tujuan belajar
tertentu yang telah dirumuskan secara khusus yang dapat menyampaikan pesan serta dapat merangsang
pengetahuan peserta didik, sehingga lebih meningkatkan dan mengekfetifkan proses pembelajaran.Manfaat
Media Pembelajaran
Dalam proses belajar mengajar, media adalah salah satu unsur yang penting dan merupakan alat bantu
mengajar yang dapat mempengaruhi lingkungan peserta didik. Media pembelajaran memiliki banyak manfaat.
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Menurut
Sudjana Nana & Ahmad Rivai (2015:2) manfaat media pembelajaran adalah sebagai berikut.(1)Menumbuhkan
motivasi belajar,dengan menggunakan media dalam penyampaian materi,maka pembelajaran akan dirasa siswa
lebih menarik. Sehingga akan menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar.2) bahan pembelajaran akan lebih
jelas maknanya, kegunaan media pembelajaran adalah memudahkan guru dalam menyampaikan informasi
kepada siswa, dengan demikian makna dari bahan pembelajaran akan lebih jelas dibanding dengan
pembelajaran tanpa menggunakan media. 3) metode mengajar akan lebih bervariasi dalam pembelajarannya
tidak hanya menggunkakan media konvensional saja yaitu dengan metode ceramah. Metode cermah dapat
membuat siswa mudah bosan dalam kegiatan pembelajaran berlangsung dengan penggunaan media
pembelajaran, metode dalam pembelajaran menjadi lebih variatif dan menjadi lebih menarik bagi siswa 4) siswa
dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar, siswa tidak hanya mendengarkan uraian atau ceramah dari guru
saja, dalam hal ini siswa dapat mengamati, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain - lain.Dapat disimpulkan
bahwa media dapat menumbuhkan motivasi sehingga mampu membuat siswa tertarik dalam proses belajar
mengajar. Penggunaan media akan membuat pembelajaran lebih bermakna dan bervarias serta siswa tidak
hanya mendengarkan ceramah guru namun peserta didik dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran.
Penggunaan media pembelajaran dapat membantu membangkitkan motivasi dan memberi rangsangan dalam
proses pembelajaran. Berikut manfaat pemakaian media menurut Hamalik dalam Arsyad Azhar (2007:15) adalah
sebagai berikut,P
emakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang
baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh -

pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media
pembelajaran pada tahap orientasi akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian
pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran
juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya,
memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi."Dapat disimpulkan bahwa dalam proses belajar
mengajar , penggunaan media dapat membangkitkan keinginan, minat, mmotivasi serta rangsangan dalam
kegiatan belajar. Hal ini akan membantu keefektifan dalam proses belajar mengajar dan mampu meningkatkan
pemahaman siswa.
Dalam pembelajaran, ada kalanya peserta didik tidak mampu memahami apa yang didengar dan dibaca.
Sehingga terjadi verbalisme. Dengan adanya media pembelajaran akan mengurangi verbalisme. Berdasarkan
hal tersebut, Daryanto (2010: 5) menyatakan manfaat media sebagai berikut :memperjelas pesan agar tidak
terlalu verbalistis;
mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indra;
menimbulkan gairah

belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan
visual, auditori, dan kinestetiknya;
memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama;
proses pemelajaran mengandung lima komponen konunikasi, yaitu guru (komunikator), bahan pembelajaran,
media pembelajaran, peserta didik ( komunikatan), dan tujuan pembelajaran. Jadi,

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan
pesan (bahan pembelajaran) sehingga dapat merangsang perhatian, minat pikiran, dan perasa
an peserta didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dapat dikatakan media memiliki
manfaat agar tidak terjadi verbalitas sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima oleh peserta didik.
Penggunaan media juga mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, media mampu mengahdirkan contoh
- contoh maupun ilustrasi yang dapat ditampilkan melalu media visual maupun audio. Serta media mamu
menyamaka persepsi siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat
disimpulkan bahwa penggunaan media sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran karena dapat
menumbuhkan motivasi dan minat, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu siswa serta meningkatkan
pemahaman terhadap penafsiran data maupun informasi yang diterima peserta didik, sehingga tidak terjadi
verbalisme.Jenis - jenis media pembelajaran
Media pembelajaran cukup banyak jenisnya. Media pembelajaran ada yang sudah tersedia di lingkungan ada
pula yang secara khusus dibuat untuk kepentingan pembelajaran. Menurut Seels dan Glasgow dalam Musfiqon
(2012: 48- 49) pengelompokan berbagai jenis media

apabila dilihat dari segi perkembangan teknologi
dibagi kedalam dua kategori luas

yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi
mutakhir (modern).Pilihan media tradisional
Visual diam yang di proyeksikan
proyeksi opaque ( tak tembus pandang);
proyeksi overhead;
slides;
filmstrips.
Visual yang diproyeksikan gambar, poster;
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foto;
chart, grafik, diagram;
pameran, papan info, papan tulis.
Audio
rekaman piringan;
pita kaset, reel, catridge.
Penyajian Multimedia
slide plus suara (tape);
multi-image.
Visual dinamis yang diproyeksikan film;
Televisi;
Vidio.
Cetak
modul, tesk terprogram;
majalah ilmiah, berkala;
lembaran lepas (hand-out);
buku teks;
workbook.
Permainan
teka - teki;
simulasi;
permainan papan.
Realita
model;
specimen (contoh);
manipulatif (peta, boneka).
Pilihan media teknologi mutakhir (modern)
Media berbasis telekomunikasi
teleconference ;
kuliah jarak jauh.
Media berbasis mikroprosesor
Computer- assised instruction;
permainan komputer;
sistem tutor intelejen;
interaktif;
hypermedia;
compact
( video)disk. Pada dasarnya yang dikelompokkan sebagai media tradisional

adalah media pembelajaran yang berbasis visual dan
audio. Media yang termasuk dalam kategori media visual dan audio yaitu visual diam, visual diproyeksikan,
visual dinamis, cetak dan rekaman audio.

Sedangkan media modern adalah media pembelajaran yang telah dikombinasikan dengan
sistem komputer, misalnya media interaktif.Media pembelajaran dapat dikempokkan secara sederhana. Menurut
Cecep kustandi dan bambang Sutjipto (2013:39) kelompok media sederhana terdiri atas:
gambar atau foto
sketsa
diagram
bagan (chart)
grafik
poster
peta
globe
papan tulis
papan flanel
papan buletin
flip chart
akuarium
bangun ruang
dioramaherbarium
Dapat dikatakan media pembelajaran yang sederhana sebagian besar berupa media visual Jika dilihat dari
modlitas belajar anak maka dapat di bagi menjadi visual, audio dan kinestetik. Bertz dalam Musfiqon (2012 : 70)
Media terdiri dari Media visual,

bentuk media visual bisa berupa (a
) gambar representatif seperti gambar, lukisan atau foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya suatu benda;
(

b) diagram yang melukiskan hubungan - hubungan konsep, organisasi, dan struktur isi materi; (c) peta yang
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menunjukkkan hubungan - hubungan ruang antara unsur - unsur dalam materi; (d) grafik seperti tabel, grafik,
dan chat (bagan) yang menyajikan gambaran/ kecenderungan data atau

hubungan seperangkat gambar atau angka - angka
Media audio, ada beberapa jenis media yang dapat kita kelompokkkan dalam media audio, antara lain radio, alat
perekam pita magnetik, piringan hitam, dan laboratorium bahasa.
Media kinestetik, merupakan media yang penggunaan dan pengfungsiannya memerlukan sosialisasi yang baik
antara guru dan siswa. Media jenis ini ini lebih menekankan pengalaman dan analisis suasana dalam
penerapannya. Media kenestetik berupa dramatisasi, demontrasi, permainan dan simulasi, karya wisata,
kemping atau perkemahan sekolah, survey masyarakat (
Community Survey)Dapat disimpulkan bahwa media dapat dibagi sesuai dengan modalitas belajar anak yaitu
media visual yang berhubungan dengan media visual grafis, media audio yang berhubungan dengan apa yang
dapat didengar berupa suara atau audio,dan media kinestetik yang penggunaanya menekankan pada aktivitas
siswa. Media tersebut setiap jenis - jenisnya memiliki fungsi dan pengalaman belajar tersendiri.
Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa jenis - jenis media pembelajaran dikelompokkan
menurut ciri khas suatu media yang berbeda - beda menurut tujuan atau maksud pengelompokkanya. Sehingga
dapat dibedakan antara media visual, media audio maupun media kinestetik yang akan memperjelas tujuan
penggunaanya.
Media Poster
Pengertian Media Poster
Media poster adalah media yan
g termasuk dalam katagori media grafis. Media poster merupakan media yang dapat menyampaikan sebuah
pesan dalam bentuk visual yang lebih menonjolkan kekuatan pesan, warna, dan kesederhanaan isi. Menurut
Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2015:51), " Poster didefinisikan sebagai kombinasi visual dari rancangan yang
kuat, dengan warna,

dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat tetapi cukup lama menanamkan
gagasan yang berarti di

dalam ingatannya." Dapat disimpulkan poster merupakan rancangan visual yang memiliki kekuatan untuk
menyampaikan pesan.Poster mampu mempengaruhi perilaku, sikap dan tata nilai untuk berubah atau
melakukan sesuatu. Menurut Cecep Kustandi dan Bambang Sutjipto (2013:45) , " Poster adalah media yang
diharapkan mampu

mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang
melihatnya." Dengan demikian, poster adalah media

yang dapat memotivasi bagi orang yang
melihatnya.
Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa
media poster adalah kombinasi visual yang dapat memberikan tekanan yang bertujuan agar dapat menarik
perhatian, memotivasi dan memperingatkan pada peristiwa atau suatu hal tertentu yang dapat menanamkan
suatu gagasan kepada orang yang melihatnya, sehingga diharapkan mampu

mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang
melihatnya.Karakteristik Poster
Poster yang dibuat untuk pendi
dikan pada prinsipnya merupakan gagasan yang diwujudkan dalam bentuk ilustrasi obyek gambar yang
disederhanakan dan dibuat dengan ukuran besar. Secara umum poster yang baik menurut Sadiman, Arif S. dkk
(2007:47),sederhana;

menyajikan satu ide dan untuk mencapai satu tujuan
pokok;
berwarna
slogannya ringkas dan jitu;
tulisannya jelas;
motif dan desain bervariasi.
Dapat disimpulkan bahwa poster yang baik adalah yang
bentuknya sederhana, terkandung satu ide pokok agar siswa dapat fokus atas informasi yang disajikan,
pemilihan warna - warna yang menarik perhatian peserta didik, penggunaan kata - kata yang singkat dan padat
yang dapat mempertegas isi poster yang disampaikan dan desain yang sesuai dengan isi materi sehingga dapat
memberikan kesan yang kuat terhadap peserta didik. Poster yang desainnya sederhana, akan memudahkan
peserta didik untuk memahami isi poster, sehingga tidak menimbulkan makna yang ganda. Menurut Nana
Sudjana danAhmad Rivai (2015: 51), " Poster yang baik harus dinamis, menonjolkan kualitas. Poster harus
sederhana tidak memerlukan pemikiran bagi pengamat secara terperinci, harus cukup kuat untuk menarik
perhatian, bila tidak akan hilang kegunaanya". Dapat dikatakan bahwa poster yang baik adalah yang sederhana
dan berkualitas agar dapat menarik perhatian pengamat.Dengan demikian
dapat disimpulkan, media poster memiliki karakteristik yang dapat menonjolkan kekuatan pesan, terdapat satu
ide pokok, kualitas warna yang baik, kesederhanaan

https://mira-seplita.blogspot.com/2011/12/penggunaan-leaflet-dan-poster-dalam.html
https://cirebonskripsi.blogspot.com/2017/10/teori-tentang-strategi-poster-seasion.html
https://www.finafatia.net/indahnya-kata-kata-bijak-di-httpwww-katabijak-id/
https://cirebonskripsi.blogspot.com/2017/10/teori-tentang-strategi-poster-seasion.html
https://mira-seplita.blogspot.com/2011/12/penggunaan-leaflet-dan-poster-dalam.html
https://www.tipswirausaha.com/post/read/41/tips-usaha-jasa-pencucian-mobil-dan-motor.html


id: 67Plagiarism detected: 0,06% https://giosamudera.blogspot.com/20... + 3 resources!

id: 68Plagiarism detected: 0,05% https://giosamudera.blogspot.com/20... + 4 resources!

id: 69Plagiarism detected: 1,83% https://giosamudera.blogspot.com/20... + 7 resources!

id: 70Plagiarism detected: 0,39% http://www.damaruta.com/2014/09/dau... + 4 resources!

id: 71Plagiarism detected: 0,1% http://www.damaruta.com/2014/09/dau... + 4 resources!

id: 72Plagiarism detected: 0,07% http://www.damaruta.com/2014/09/dau... + 4 resources!

dan desain yang menarik agar dapat
menjadi daya tarik untuk menarik perhatian dalam proses pembelajaran.Kompetensi dasar dalam pembelajaran
IPA di SD
Pada KTSP 2006, peserta didik dituntut untuk dapat
mencapai kemampuan - kemampuan dalam pembelajaran IPA. Kemampuan yang diharapkan tersebut
dituangkan dalam bentuk kompetensi - kompetensi yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Berikut
adalah kompetensi dasar IPA di SD.Tabel 2.1 :

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (K
D)
Kelas V, Semester 1Standar

Kompetensi
Kompetensi Dasar
Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan
1.

M
engidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewanMengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia

Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan hewan misalnya ikan dan cacing tanah
1.3 Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan
1.4 Mengidentifikasi organ peredaran darah manusia 1.5 Mengidentifikasi gangguan pad
a organ peredaran darah manusia2. Memahami cara tumbuhan hijau membuat makanan
2.1 Mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat makanan
2.2 Mendeskripsikan ketergantungan manusia dan hewan pada tumbuhan hijau sebagai sumber makanan
3. Mengidentifikasi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan 3.1 Mengidentifikasi
penyesuaian diri hewan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup
Mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup
Benda dan Sifatnya
4. M
emahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan perubahan sifat benda sebagai hasil suatu
proses Mendeskripsikan hubungan antara sifat bahan dengan bahan penyusunnya, misalnya benang, kain,
dan kertasMenyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda, baik sementara maupun tetap
Kelas V, Semester 2
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Energi dan Perubahannya
5. Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya
Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak dan energi melalui percobaan (gaya gravitasi, gaya gesek,
gaya magnet)
Menjelaskan pesawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat
6. M
enerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat
cahaya
6.2 Membuat suatu karya/model, misalnya periskop atau lensa dari bahan sederhana dengan menerapkan
sifat-sifat cahaya
Bumi dan Alam Semesta
7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam
Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan

Mengidentifikasi jenis-jenis tanah Mendeskripsikan

struktur bumi 7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya
7.5 Mendeskripsikan perlunya penghematan air
7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan
lingkungan
7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, perkotaan,
dsb

) Dalam kompetensi - kompetensi yang muncul, salah satu kompetensi dasar yang diharapkan dapat dicapai
yaitu

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya
dikelas V semester II. Untuk mencapai kompetensi dasar tersebut tersebut maka diperoleh indikator sebagai
berikut: 1) mengidentifikasi proses daur air, 2) menjelaskan proses daur air, 3) mengidentifikasi kegiatan
manusia yang yang dapat mempengaruhi daur air, dan 4). menyebutkan contoh - contoh kegiatan manusia air
yang yang dapat mempengaruhi daur air. Dengan demikian diharapkan siswa dapat

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat
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mempengaruhinya.Hakikat Proses Daur Air
Pengertian Daur Air
Daur air merupakan siklus yang terjadi secara terus - menerus dan tidak pernah berhenti mulai dari air yang ada
di dataran berubah menjadi awan kemudian menjadi hujan dengan melewati beberapa tahapan. Istilah daur air
sering juga disebut dengan siklus air. Menurut KBBI (2008:1347) "Siklus adalah putaran waktu yang didalamnya
terdapat rangkaian kejadian berulang - ulang secara tetap dan teratur;daur."

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa
siklus memiliki persamaan kata yaitu daur. Siklus air

adalah salah satu dari 6 siklus biogeokimia yang
berlangsung dibumi. Jumlah air dipermukaan bumi pada dasarnya selalu tetap karena mengalami daur air.
Menurut Ariani Fitria (2007:6)," Siklus air atau

hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali
lagi keatmosfer melalui proses evaporasi, kondensasi, presipitasi."

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa
siklus air adalah sirkulasi air yang melewati proses evaporasi, kodensasi,presipitasi dan transpirasi.Menurut
Heddy, Sutiman dan Soedjono (1986:17)," Siklus air merupakan siklus yang tak pernah berhenti mulai dari
atmosfer melalui evaporasi dan kembali lagi ke bumi dalam bentuk hujan." Siklus air akan terus berputar sesuai
siklusnya mulai dari evaporasi, yang akan dibawa ke atmosfer dan kembali lagi kebumi.Y. Margaretta, Edi dan
Atep (2006:306) menyatakan bahwa "Siklus air merupakan pergerakan air yang dimulai dari bumi ke atsmofer
dan kembali lagi kebumi." Pergerakan ini dimulai dari menguapnya air dibumi lalu naik keatmosfer hingga
mencapai titik tertentu yang akan kembali lagi ke bumi dalam bentuk hujan.
Dari paparan

di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
daur (siklus) air merupakan pergerakan air dari permukaan bumi ke atmosfer kembali lagi kebumi dan terjadi
secara terus - menerus dan berulang - ulang secara tetap dan teratur melalui beberapa proses tahapan yaitu
melalui proses evaporasi yang merupakan proses penguapan akibat sinar matahari, kondensasi berupa proses
uap air yang naik keatmosfer hingga mencapai titik tinggian tertentu dan membentuk awan, dan presipitasi
adalah proses mencairnya awan karena terpengaruh suhu.
Proses Daur air
Setelah memahami pengertian daur (siklus) air, maka dalam proses daur air melewati beberapa tahapan.
Tahapan proses terjadinya daur air tersebut antara lain evaporasi, kondensasi, presipitasi. Proses terjadinya
dimulai dari air yang ada dipermukaan bumi seperti saluran - saluran got, danau, muara, laut atau samudera
yang mengalami penguapan karena sinar matahari. Penguapan ini disebut dengan evaporasi. Menurut Ariani
Fitria (2007:6), " Proses dimana matahari memanaskan air di permukaan lautan, sungai, danau, dan lain - lain.
Air tersebut menguap menjadi uap air. Peristiwa tersebut disebut evaporasi." Semikin tinggi panas matahari,
maka jumlah air yang menjadi uap air akan semakin besar. Ketika uap air sampai ke atmosfer maka uap air akan
berubah manjadi partikel - partikel yang membentuk awan. Menurut Y. Margaretta (2006:306)," Uap air dari
permukaan bumi naik ke atmosfer hingga mencapai titik ketinggian tertentu, uap

air tersebut akan berubah menjadi partikel - partikel e
s berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi." Pada tahap kondensasi, perubahan uap air menjadi es
tersebut terjadi karena

pengaruh suhu udara yang sangat rendah di titik ketinggian tersebut. Partikel - partike
l es akan berkumpul membentuk awan. Semakin banyak partikel yang berkumpul maka awan yang terbentuk
semakin tebal dan hitam.
Awan yang terbentuk selanjutnya akan mengalami proses presipitasi. Menurut Y. Margaretta (2006:306),"

Proses presipitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh
suhu udara yang tinggi." Pada tahap ini awan akan berubah menjadi hujan. Butiran - butiran air hujan akan jatuh
dan membasahi permukaan bumi. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan mengalir ke saluran - saluran
air dan muara ke laut. Daur ( siklus ) air akan berulang kembali.Dapat disimpulkan bahwa, proses daur dimulai
dari proses penguapan (evaporasi) akibat pengaruh matahari.
Kemudian proses kondensasi yang mengubah uap air menjadi es dan berkumpul menjadi awan. Dan persipitasi
yang mengubah awan menjadi hujan.Kegiatan Manusia yang dapat Mempengaruhi Proses Daur Air Kegiatan
manusia dapat menyebabkan terganggunya proses daur air yaitu penebangan hutan secara berlebihan sehingga
mengakibatkan hutan menjadi gundul dan daya resap tanah berkurang. Selain faktor alam, kegiatan penebangan
hutan akan berpengaruh pada daya resap tanah. Menurut Y. Margaretta, Edi dan Atep (2006: 317), " Aktivitas
manusia yang dapat mempengaruhi daur air salah satunya adalah penebangan hutan secara liar yang dapat
mengakibatkan daya resap tanah berkurang." Penebangan hutan menyebabkan tanah tidak dapat meresap air
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secara sempurna. Pohon berfungsi sebagai penahan tanah agar tidak tergerus air hujan. Membuang sampah di
sungai juga dapat mengganggu proses daur air. Sampah menyebaban aliran sungai tidak dapat mengalir
dengan lancar sehingga aliran air tidak sampai ke hulu atau ke laut. Menurut Y. Margaretta, Edi dan Atep (2006:
317)," Sungai yang sudah banyak tertutup oleh sampah, maka air tidak dapat mengalir ke hilir dengan deras."
Sampah menyebabkan aliran sungai terhambat. Hal ini akan mempengaruhi proses daur air. Terganggunya daur
air akan menyebabkan terganggunya keseimbangan makhluk hidup yang ada di bumi.Dapat disimpulkan bahwa
kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air yaitu penebangan hutan dan kegaitan membuag limbah
sampah ke aliran air atau sungai yang akan membawa dampak terhadap daur air.
Penerapan Media Poster dalam Materi

Proses Daur Air dan Kegiatan Manusia yang Mempengaruhinya
Langkah - langkah penerapan media poster daur air dalam pembelajaran materi

proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya
adalah sebagai berikut.Kegiatan Awal.
Salam Siswa berdo'a sesuai agama masing-masing sebelum dimulai pelajaran, berdo'a dipimpin oleh ketua
kelas.
Guru melakukan presensi dan penertiban siswa (cek absen, kelengkapan belajarnya serta mengkondisikan
tempat duduk
Apersepsi
Melakukan kegiatan pretest
Kegiatan Inti.
Siswa akan dibagi menjadi 5

kelompok yang terdiri dari 4-5
orang siswa secara heterogen (tanpa membedakan ras, suku, agama, dan jenis kelamin).Guru mengajak siswa
mengamati poster daur air.
Guru menjelaskan materi

proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya
dengan menggunakan poster daur air.Guru memberi tugas kepada kelompok untuk membuat bagan sederhana
mengenai proses daur air.Kegiatan Penutup.
10. Guru memberi post-test11. Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi

proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhinya.12. Siswa berdo'a sesuai agama masing-masing untuk mengakhiri pelajaran, berdo'a
dipimpin oleh ketua kelas.Peneliti Terdahulu
Penelitian

yang dilakukan ini tidak lepas dari
penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti - peneliti sebelumnya. Penelitian ini merujuk pada penelitian
yang pernah dilakukan oleh Suprayitno Tahun 2015 " Penggunaan Media Poster untuk Meningkatkan Hasi
Belajar Siswa pada Mata elajaran IPS Kelas V Sekolah Dasar". Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan
bahwa media poster dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi
penilaian hasil belajar. Siklus I (68,30%), siklus ke II (71,87%), dan siklus III (86,30%). Dari hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa dengan menggunakan media poster dapat meningkatkan hasil belajar dan memotivasi siswa
dalam proses pembelajaran.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian dari Rita Rahmaniati
Tahun 2015 "Penggunaan Media Poster Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas Vb SDN
Langkai Palangka Raya". Dari penelitian ini dapat disimpulkan rata - rata hasil belajar peserta didik pada pra
tindakan (43%) dan siklus I (78%) ,Selanjutnya ada siklus II mencapai ketuntasan klasikal 100% (tuntas). Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media poster dapat meningkatkan hasil belajar dengan
peningkatan sebesar 22 % dari siklus I ke siklus II.Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai
landasan dan penguat bagi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini juga memiliki persamaan
dengan penelitian terdahulu yaitu media poster dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan serta
memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Dari beberapa hasil penelitian di atas membuktikan bahwa media
poster dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna, sehingga peneliti ingin mengembangkan
media poster.Kerangka Berpikir
Gambar 2.2 Kerangka Berpiki
rBAB III
METODE PENGEMBANGAN
Model Pengembangan
Penelitian pengembangan atau Research and Development (R&D) merupakan metode penelitian yang
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk (Sugiyono, 2016:407).
Berdasarkan pendapat tersebut, metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D)
dalam bidang pendidikan merupakan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan atau mengembangkan dan
menvalidasi suatu produk pendidikan secara efektif.Model pengembangan yang efektif menuntut kesesuaian
antara pendekatan yang digunakan dengan produk yang akan dihasilkan. Model pengembangan yang akan
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direncanakan ini mengikuti alur dari ADDIE yang dikembangkan oleh Robert Maribe Branch (2009) dalam
Sugiyono (2016:38). ADDIE merupakan singkatan dari analysis, design, development, implementation dan
evaluation.Pada tahap analysis, berkaitan dengan kegiatan menganalisis situasi dan lingkungan sehingga
memperoleh produk apa yang harus dikembangkan. Tahap design merupakan kegaiatan merancang suatu
produk sesuai yang dibutuhkan. Tahap development merupakan kegiatan pembuatan serta pengujian produk
yang dihasilkan. Tahap Implementation merupakan kegiatan menggunakan produk yang telah diuji. Dan
evaluation merupakan kegiatan menilai langkah dan produk yang telah dibuat.Berikut adalah alur langkah -
langkah penelitian dan pengembangan menurut Robert Maribe Branch (2009) dalam Sugiyono (2016:39),
Gambar 3.1 : Desain ADDIE
ProsedurPengembangan
Model pengembangan yang akan direncanakan ini mengikuti alur dari Robert Maribe Branch (2009), berikut
diuraikan kegiatan yang akan dilakukan pada tiap - tiap tahap fase pengembangan.
Analysis Analysis merupakan tahap awal yang berkaitan dengan analisis lingkungan dan situasi.Menurut
Sugiono (2016: 38) yaitu, "Analysis berkaitan dengan kegiatan analisis terhadap situasi kerja dan lingkungan
sehingga dapat ditemukan produk apa yang perlu dikembangkan". Pada tahap awal penelitian pengembangan
ini dimulai dengan menganalisis masalah yang terjadi di SDN Jagalan 1. Masalah yang terjadi di SDN Jagalan 1
adalah siswa mengalami kesulitan memahami

proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
karena guru tidak menggunakan media dalam pembelajaran. Guru juga kesulitan dalam mengoperasikan
komputer dan proyektor. Guru lebih banyak menjelaskan dan memberikan latihan soal, sehingga nilai rata-rata
siswa kurang dari KKM yaitu 75. Berdasarkan permasalahan tersebut, diketahui bahwa siswa kelas V SDN
Jagalan memerlukan sebuah alat bantu untuk memahami proses daur air yang dapat dilakukan adalah dengan
adanya sebuah media yang dapat membantu mengkonkretkan pemahaman dalam materi

proses daur air dan kegiatan yang
mempengaruhinya. Media yang dipilih adalah poster, karena poster merupakan rancangan visual yang kuat,
yang dapat membantu menanamkan gagasan kepada siswa serta mempermudahkan guru dalam penggunaan
saat proses pembelajaran.Design
Design merupakan kegiatan merancang suatu produk sesuai kebutuhan yang diinginkan. Menurut Sugiono
(2016:38) " Design merupakan kegiatan perancangan produk sesuai dengan yang dibutuhkan." Pada tahap ini,
poster yang dikembangkan dibuat semenarik mungkin dengan menggunakan alat, bahan, dan sarana
pendukung berupa mesin printer, komputer, benner, kertas HVS, gambar daur air dan gambar kegiatan manusia
yang mempengaruhi daur air.Gambar 3.2
Contoh desain 1Gambar 3.3
Contoh desain 2Gambar 3.4
Contoh Desain 3Development Development adalah tahap pembuatan media yang telah dirancang sebelumnya.
Menurut Sugiyono (2016: 38 ) "Development merupakan kegiatan pembuatan dan pengujian produk". Kegiatan
pembuatan poster dalam

penelitian ini dilakukan dengan langkah - langkah sebaga
i berikut.Memilih beberapa gambar sesuai dengan materi pembelajaran yaitu daur air dan gambar kegiatan
manusia yang mempengaruhinya.
Mengatur tata letak gambar agar menarik dengan menggunakan aplikasi Coreldraw.Mendesain gambar yang
telah diatur sedemikian rupa dengan memadukan berbagai warna agar terlihat menarik.
Mengabungkan beberapa informasi singkat dengan gambar yang sesuai.
Poster dicetak dengan ukuran 70 cm x 100 cm.
Pada tahap pengujian produk media poster akan dilakukan validasi media dan validasi materi. Validasi media
mencakup karateristik media poster, sedangkan validasi materi mencakup isi materi dan
kebahasaan.Implementation
Implementatio
n adalah kegiatan menerapkan dan menguji coba produk. Menurut Sugiyono (2016:38) " Tahap Implementation
adalah kegiatan menerapkan produk atau menggunakan produk."Hal ini berarti pada tahap implementasi, poster
akan diujicobakan pada uji terbatas yang melibatkan 10 siswa SDN Jagalan 3 Kota Kediridan uji coba luas akan
dilakukan pada 23 siswa kelas V SDN Jagalan 1 Kota Kediri.Evalaution Menurut Mulyatingsih (2011:186) Tahap
evaluasi ini terdapat "Kegiatan mengukur tujuan pengembangan dan ketercapaian produk." Dalam uji coba
diharapkan media memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatan kemampuan

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang
mempengaruhinya, namun apabila dalam uji coba ternyata belum sesuai dengan harapan maka perlu dibuat
catatan revisi.Revisi
atau perbaikanakan dilakukan validasi selama masih ada catatan dalam kegiatan uji coba. Setiap catatan revisi
akan menjadi acuan untuk memperbaiki media agar dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Setelah melalui
tahap revisi atau perbaikan diharapkan tidak ada kekurangan yang menghambat pembelajaran dengan
menggunakan media tersebut.Lokasi dan Subyek Penelitian
Lokasi Penelitian
Lokasi uji coba pada penelitian ini di SDN Jagalan 1 Kota Kediri. Berikut ini merupakan profil SDN Jagalan 1.
Nama
sekolah: SD NEGERI JAGALAN 1 KEDIRINPSN
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: 20534491Alamat
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: 64125No. Telpon
: (0354) 686585Email
: mailto:sdnjagalan1kediri@yahoo.com
sdnjagalan1kediri@yahoo.comPeringkat
akreditasi: AKREDITASI BWaktu KBM
: PagiStatus tanah
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kepala sekolah: Dra. Endang Pamularsih Jumlah rombel
: 6 / EnamSubyek Penelitian
Sasaran uji coba produk media poster proses daur air ini adalah siswa kelas V SDN Jagalan 1 dengan jumlah
siswa 23 orang. Validasi Produk
Validasi produk pada penelitian ini dilakukan oleh para ahli, yakni ahli media dan ahli materi. Ahli media berkaitan
dengan media poster dan ahli materi berkaitan dengan isi materi dan kebahasaan.Ahli Media
Ahli media akan memberikan saran untuk produk media yang dikembangkan. Ahli media poster daur air adalah
Bapak Mumun Nurmilawati, M.Pd yakni dosen

program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan
Ilmu Kependidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Adapun kisi - kisi validasi media poster adalah sebagai
berikut.Tabel 3.1Kisi- Kisi Validasi Media Poster
No
Indikator
Skor
1
2
3
4

1
Sederhana
2
Menyajikan satu ide

untuk mencapai satu tujuan pokok3
Berwarna 4
Slogan

ringkas dan jitu
5
Tulisannya jelas
6 Motif dan

desain bervariasi
Jumlah skor
Total skor
24
Tabel 3.2 Pilihan Jawaban untuk Lembar Validasi
No.
Jawaban
Skor
1.
Kurang 1
2.
Cukup 2
3.
Baik
3
4.
Sangat Baik
4
Nilai = %Tabel 3.
3Kriteria validitasKriteria Pencapaian
Kategori
Keterangan
76% - 100%
75% - 51%
50% - 26%
25 % - 1%
Sangat valid
Cukup valid
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Kurang valid
Tidak valid
Dapat digunakan tanpa revisi
Dapat digunakan dengan revisi kecil
Kurang layak digunakan Tidak dapat digunakan
(Sa'dun Akbar, (2013:81)
Ahli Materi
Ahli materi akan memberikan masukan mengenai isi materi yang sesuai untuk poster daur air dengan beberapa
aspek yang dinilai. Ahli materi proses daur air adalah Farida Nurilaila Zunaida, M.Pd yakni dosen

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
(PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Berikut adalah kisi - kisi
validasi materi.
Tabel 3.4 Kisi - Kisi Validasi Materi
Aspek No
Indikator
Skor
1
2
3
4
Isi materi
1
Kesesuain isi poster dengan indikator
2
Kebenaran konsep materi ditinjau dari aspek keilmuan
3
Kesesuaian tema posterdengan materi
4
Kelegkapan penyajian contoh
5
Keruntutan penyajian
Kebahasaan
6
Penggunaan bahasa yang digunakan efektif
7
Kesesuaian bahasa dengan karakteristik peserta didik
Jumlah skor
Total skor
28
Tabel 3.5 Pilihan jawaban untuk lembar validasi
No.
Jawaban
Skor
1.
Kurang 1
2.
Cukup 2
3.
Baik
3
4.
Sangat Baik
4
Nilai = Tabel 3.6 Kriteria validitasKriteria Pencapaian
Kategori
Keterangan
76% - 100%
75% - 51%
50% - 26%
25 % - 1%
Sangat valid
Cukup valid
Kurang valid
Tidak valid
Dapat digunakan tanpa revisi
Dapat digunakan dengan revisi kecil
Kurang layak digunakan Tidak dapat digunakan
(Sa'dun Akbar, (2013:81)
Uji Coba Produk
Uji coba produk atau model merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian yang dilakukan setelah
produk selesai dibuat. Uji coba dilakukan setelah produk selesai dibuat
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dan divalidasi. Uji coba dilakukan 2 kali yaitu uji terbatas dan uji luas.Desain Uji
Coba TerbatasMemilih 10 siswa
kelas V SDN Jagalan 5 Kota Kediri yang akan dijadikan subjek penelitian.Memberikan evaluasi kepada siswa (
pretest).Melakukan kegiatan pembelajaran materi

proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
dengan media poster.
Memberikan soal evaluasi (
postest).Menganalisis hasil uji coba terbatas.
Desain Uji Coba Luas
Mempersiapkan seluruh siswa kelas V SDN Jagalan 1 Kota Kediri yang akan dijadikan subyek penelitian dan
membagi siswa menjadi 5

kelompok dengan anggota masing - masing kelompo
k 4-5 siswa.
Memberikan soal evaluasi (
pretest).Me
lakukan kegiatan pembelajaran materi

proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
dengan media poster.Membagikan LKK untuk membuat bagan daur air.
Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi.
Memberikan soal evaluasi.
Menganalisis hasil uji coba luas.
Instrumen Pengumpulan Data
Pengembangan instrumen
Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data. Menurut Menurut Arikunto (
2010:203), instrumen penelitian diartikansebagaiberikut.Instrumen
penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaannya
lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah
diolah.Instrumen

yang digunakan dalam penelitian ini adalah
tes dan angket.
Tes
Tes diberikan kepada siswa kelas V setelah pembelajaran. Tes ini adalah tes kognitif untuk mengukur
kemampuan

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang
mempengaruhinya. Bentuk instrument berupa tes pilihan ganda dengan jumlah 20 soal.b. Angket
Sebagian besar penelitian umumnya menggunakan angket atau kuesioner sebagai metode yang dipilih untuk
mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2015:199), "Kuesioner merupakan

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan
tertulis kepada responden untuk

dijawabnya". Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kevalidan serta kepraktisan media poster,
serta materi pada media poster. Kevalidan media serta materi pada poster dilakukan oleh tim ahli.
Validasi Instrumen
Uji Validitas
Uji validitas pada penelitian ini dilakukan untuk menugukur kevalidan media. Menurut Arikunto (2010:211), "

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang
diinginkan. Sebuah intrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data darivariabel yang diteliti secara
tepat."Pada
penelitian ini instrumen akan divalidasi menggunakan pengujian validitas isi. Menurut Sugiyono (2015:189)
"Pengujian validitas isi adalah pengujian yang dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan isi
rancangan yang telah ditetapkan". Jadi, pengujian validitas ini dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen
atau pengembangan instrumen. Analisis soal dilakukan dengan menghitng korelasi antara skor butir instrumen
dengan skor butir total. Perhitungan digunakan program Microsoft Excel secara manual digunakan rumus
korelasi Product MomentAngka Kasar sebagai berikut. Keterangan
:r
xy= koefisien korelasi product moment N = jumlah pesertatesΣX = jumlah skor item ΣY = jumlah skor total ΣX
2 = jumlah kuadrat skor item ΣY
2= jumlah kuadrat skor total Σ
XY = jumlah hasil skor item dan skor totalNilair
xy yang sudah dihitung kemudian dibandingkan dengan rtabel berdasarkan banyak kasus penelitian. Kriteria
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pengujian jika rxy lebih besar atau sama dengan rtabel, maka butir instrument tersebut dinyatakan valid dan jika
rxy lebih kecil dari r tabel,maka butir instrument dinyatakan tidak valid.Tabel 3.7 Kisi - Kisi Soal
No
Indikator
Bentuk Instrurmen
Keterangan
1
Mengidentifikasi proses daur air.
Pilihan ganda
Kunci Jawaban nomor 1- 5
2
Menjelaskan proses daur air
Pilihan ganda
Kunci Jawaban nomor 6-10
3

Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi
daur air
Pilihan ganda
Kunci Jawaban nomor 11 - 15
4
Menyebutkan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air
Pilihan ganda
Kunci Jawaban nomor 16-20
Uji
ReliabilitasUji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas indikator pencapaian. Rumus yang dapat
digunakan untuk menguji reliabilitas hasil adalah sebagai berikut.
Rumus KR 21 (Sugiyono, 2015:132)
= (Sugiyono, 2015: 185)
Keterangan: r
i= realibilitas internal seluruh instrumenr
b= korelasi product moment antara belahan pertama dan keduaSuatu
instrument dikatakan reliable apabila rhitung lebih besar 5% dari rtabel, sedangkan jika rhitung lebih kecil 5% dari
rtabel maka instrument tersebut tidak reliabel.. Teknik Analisi DataTahap
- tahap analisis dataPada penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Pada
penelitian ini, analisis kuatitatif digunakan untuk mengolah data dari hasil tes, angket dan lembar observasi dan
analisis deskriptif kualitatif untuk mengolah data berupa respon guru (tanggapan) terhadap media poster. Hasil
data deskriptif kualitatif dan kuantiatif tersebut akan diperoleh tiga jenis data yaitu kevalidan, kefektifan dan
kepraktisan terhadap media.
Kevalidan
Analisis data kevalidan produk dalam penelitian ini menggunakan anaisis data dengan teknik an
alisis deskriptif kualitatif . Berikut adalah langkah - langkah analisis data kevalidan produk.Menentukan katagori
penilaian menggunakan rating scale. Setiap butir kritria memiliki lima katagori yaitu katagori baik diwakili dengan
skor 4, cukup diwakili dengan angka 3, kurang diwakili dengan skor 2, dan kurang dengan skor 1.Menentukan
jumlah skor maksimal dengan menjumlah kri
teria dengan skor maksimal keempat kataori (Menentukan kriteria yang akan dijadikan patokan penilaian
selanjutnya. Penentuan kriteria tersebut yaitu dengan rumus.
(Sugiyono, 2015
: 144)Menentukan predikat masing - masing hasil validsi materi dan media. Penentuan predikat harus sama
dengan kriter
ia yang sudah dibuat sebelumnya. Ketentuan predikat tersebut adalah sebagai berikut.Katagori "Sangat Baik" (
dapat digunakan tanpa revisi), skor total 76 % - 100 %. Predikat A.K
atagori "Baik" (dapat digunakan dengan revisi kecil), skor total 51%-75%. Predikat B.Katagori "Cukup" (
dapat digunakan dengan revisi besar), skor total 26% - 50%. Predikat C.Katagori "Kurang" (tidak layak
digunakan
), skor total 0% - 25%. Predikat D.Ke
efektifan Data kefektifan media dalam meningkatkan kemampuan

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
di ukur mengunakan instrumen tes. Tes tersebut akan dilakukan dua kali yaitu sebelum menggunakan media
poster dan sesudah menggunakan media poster. Nilai yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan
mengajukan pertanyaan apakah terdapat peningkatkan antara kedua nilai tersebut. Pengujian keefektifan media
dalam meningkatkan kemampuan mendeskripsikan daur air dilakukan terhadap rata - rata kedua nilai tes, untuk
keperluan ini digunakan langkah - langkah sebagai berikut.Mencari rerata nilai tes awal (O
1)Mencari rerata tes akhir (O
2)Untuk mencari rerata nilai tes menggunakan rumus mean sebagai berikut.
Keterangan :
= Rerata nilai
X = Nilai
mentah yang dimiliki subjekN = Banyaknya
subjek yang memiliki nilaiKepraktisan
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Data kepraktisan dibagi menjadi dua, yaitu data angket respon guru dan angket respon siswa. Angket respon
siswa dilakukan dua kali yakni pada uji coba terbatas dan uji oba luas. Data - data tersebut akan dihitung rata-
ratanya mengunakan rumus mean diatas. Analisis pada data ini menggunakan analisis deskrptif kualitatif
dengan katagori sangat baik diwakili dengan skor 4, katagori baik diwakili dengan skor 3, katagori cukup diwakili
dengan skor 2, dan katagori kurang diwakili dengan skor 1. Adapaun analisis kedua rata - rata tersebut
mengunakan analisis kuantitatif dengan kriteria mengunakan rumus.(Sugiyono, 2015
: 144) Nilai akhir data kepraktisan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut.
Keterangan:
x
= nilai perolehan= jumlah nilai seluruh responden= jumlah respondenUntuk kriteria yang digunakan untuk
mendeskripsikan hasil data adalah sebagai berikut.
Katagori kepraktisan media " sangat praktis" (produk layak digunakan tanpa revisi), skor total 76% -100%.
Predikat A.
Katagori kepraktisan media " praktis" (produk layak digunakan dengan sedikit revisi), skor total 51% -75%.
Predikat B.
Katagori kepraktisan media " cukup praktis" (produk layak digunakan dengan revisi besar), skor total 26% -50%.
Predikat C.
Katagori kepraktisan media " kurang praktis" (produk tidak layak digunakan), skor total 0% -25%. Predikat D.
2.Norma Pengujian
Norma pengujian merupakan keputusan akhir mengenai kelayakan model atau produk yang telah di
kembangkan. Norma pengujian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Produk dinyatakan valid jika memenuhi kriteria layak dari hasil validasi ahli media dan ahli meteri. Kriteria layak
uji coba ditentukan dengan menjumlah skor akhir validasi materi dan validasi media, kemudian dibagi dua. Maka
media dengan k
atagori "Sangat Baik" (dapat digunakan tanpa revisi), skor total 76 % - 100 %. Predikat A. Katagori "Baik" ( dapat
digunakan dengan revisi kecil), skor total 51%-75%. Predikat B.Katagori "Cukup" (dapat digunakan dengan revisi
besar), skor total 26% - 50%. Predikat C.Katagori "Kurang" (tidak valid), skor total 0% - 25%. Predikat D.Media
poster dikatakan efektif jika dalam meningkatkan k
emampuan

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya
nilai rata - rata posttes nilai KKM yaitu 75.Media poster dikatakan tidak efektif jika dalam meningkatkan k
emampuan

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya
nilai rata - rata posttesnilai KKM yaitu 75.BAB IV
DESKRIPSI, INTERPRESTASI DAN PEMBAHASAN
Hasil Studi Pendahuluan
Deskripsi Hasil Studi Lapangan
Studi lapangan pada penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016 melalui wawancara dengan guru
kelas dan pengamatan kondisi pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) di kelas V SDN Jagalan 1. Hasil dari
studi lapangan ini berupa data kinerja guru dan data kebutuhan siswa. Berdasarkan analisis kenerja guru
diketahui bahwa, keterampilan guru dalam membuka pembelajaran dikatakan sangat baik, pengait materi,
penyampaian informasi materi, tujuan dan langkah - langkah teroganisir dengan baik, guru melakukan juga doa
dan presensi. Keterampilan interaksi guru dengan siswa. Keterampilan untuk menggambarkan maupun
memberikan contoh dalam materi

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
masih kurang, tidak terdapat contoh yang dapat membantu mengkonkretkan isi materi pembelajaran.
Keterampilan pengadaan dan pemanfaatan sumber belajar materi

proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
dikatakan kurang, sumber belajar berasal dari buku-buku perpustakaan, buku LKS, dan buku paket IPA.
Penerapan variasi metode dan model, penguasaan materi, penampilan dan gaya belajar, serta evaluasi penilaian
dikatakan baik. Penerapan metode dan model, serta penampilan dan gaya mengajar dapat membuat siswa
tertarik. Dalam hal pengelolaan kelas, guru dapat membuat siswa cukup kondusif. Dalam hal keterampilan
penggunaan media pembelajaran oleh guru dinilai sangat kurang, guru hanya mengajarkan materi tanpa adanya
media.
Sedangkan dalam analisis kebutuhan siswa, siswa membutuhkan media untuk mengkonkretkan pemahaman
mengenai proses daur air. Hal ini menyebabkan siswa tidak dapat memahami dengan baik, sehingga berdampak
pada nilai rata-rata siswa yang belum mencapai nilai KKM (75).
Interprestasi Hasil Studi Lapangan
Berdasarkan hasil studi lapangan, dapat diketahui bahwa masalah yang tedapat pada pembelajaran materi

proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
pada siswa kelas V SDN Jagalan 1 adalah tidak adanya media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan
dalam
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mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang
mempengaruhinya.
Media pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran materi

proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
poster. P
oster merupakan rancangan visual, yang dapat membantu menanamkan gagasan kepada siswa serta
mempermudah guru dalam pengunaan saat proses pembelajaran sesuai materi dan kebutuhan siswa untuk
meningkatkan kemampuan

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan
manusai yang mempengaruhinya.Desain Awal (draft) Media
Pada pengembangan media poster daur air dilakukan beberapa tahapan. Tahapan - tahapan tersebut adalah
sebagai berikut.
Menentukan ukuran poster yang akan dibuat.
Membuat beberapan desain layout untuk poster Menentukan layout dari media poster daur air
Menentukan pilihan warna yang sesuai untuk media poster daur air
Menentukan komponen - komponen yang dimasukkan seperti ilustrasi gambar daur air, dan gambar pendukung
lainnya
Menyusun poster sesuai layout yang telah dipilih
Mencetak poster yang telah dibuat.
Gambar 4.3.1 Desain Awal Produk
Poster daur air yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut :
Poster daur air dibuat dengan ukuran 70 cm x 100 cm.
Poster dibuat pada kertas poster jenis doff.
Poster daur air menggunakan background berwarna biru dan putih.
Pada bagian atas sebelah kanan terdapat judul poster yaitu poster daur air. Sehingga pembaca bisa memahami
tema poster tersebut.
Pada tengah poster terdapat contoh ilustrasi proses daur air terjadi.
Penambahan penekanan proses daur air melalui ilustrasi yang ditambahkan agar mempertegas psoses daur air
yang terjadi.
Penambahan anak panah dimaksudkan untuk memberikan tanda bahwa daur air selalu berputar terus -
menerus.
Dibagian bawah poster juga terdapat contoh kegiatan manusia yang memengaruhinya daur air.
Validasi Model Pengembangan
Deskripsi Hasil Uji Validasi
Sebelum melakukan uji coba terbatas dan luas, produk poster yang dikembangkan divalidasi terlebih dahulu oleh
ahli media. Validasi konstruksi dilakukan oleh dosen bernama Mumun Nurmilawati, M.Pd.. Validator diminta
untuk memvalidasi produk poster daur air yang telah dikembangkan. Selanjutnya validator diminta untuk mengisi
lembar validasi media dengan memberi tanda centang (√) pada kolom yang telah tersedia pada lembar validasi
konstruksi. Pengisian lembar validasi bertujuan agar validator dapat memberikan penilaian kesesuaian antara
bagian-bagian produk dalam poster.. Validasi media mendapatkan hasil 100% yang berarti dapat digunakan
dengan tanpa revisi. Berikut ada
lah hasil validasi media poster.Tabel 4.1 Hasil Validasi Ahli Media
No
Indikator
Skor
1
2
3
4
1
Sederhana
√
2
Menyajikan satu ide untuk mencapai satu tujuan pokok
√
3
Berwarna √
4
Slogan ringkas dan jitu
√
5
Tulisannya jelas
√
6 Motif dan desain bervariasi
√
Jumlah skor
24
Total skor
24
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Nilai Setelah melakukan
validasi media, dilakukan aalah validasi materi dilakukan oleh dosen bernama Farida Nurilaila Zunaida. M.Pd
Hasil uji validasi materi diperoleh hasil 91,66% maka dinyatakan valid dan boleh digunakan tanpa revisi. berikut
adalah hasil validasi materi.Tabel 4.2 Hasil Validasi MateriAspek No
Indikator
Skor
1
2
3
4
Isi materi
1
Kesesuain isi poster dengan indicator2
Susunan penyajian materi

daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
3
Kebenaran konsep materi di tinjau dari aspek keilmuan
4
Kesesuaian tema poster dengan materi
5
Kelegkapan penyajian contoh
6
Keruntutan penyajian
7
Kebermaknaan materi pembelajaran
Kebahasaan
8
Penggunaan bahasa yang komunikatif
9
Kesesuaian bahasa pada peserta didik
Jumlah skor
33
Total skor
36
nilai
Interprestasi Hasil Uji Validasi
Mengacu pada hasil validasi ahli media dan materi mengenai media poster daur air dan materi

proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
dapat disimpulkan bahwa desain media poster sudah sangat baik. Validasi materi juga dilakukan dengan
menguji isi materi pada media poster daur air. Hasil skor perolehan validasi media yaitu 100% termasuk pada
predikat A dalam katagori valid dan dapat digunakan tanpa revisi. Dengan demikian validasi bisa masuk ketahap
selanjutnya yaitu validasi materi.
Validasi materi mendapat hasil persentase 91,66% sehingga masuk predikat A dalam katagori valid dan dapat
digunakan tanpa revisi. Setelah semua tahap validasi media oleh ahli madia dan materi telah dinyatakan valid
serta dapat digunakan tanpa revisi maka media poster dapat diuji cobakan.Desain Akhir Media
Desain akhir media setelah divalidasi adalah sebagai berikut:
Gambar 4.3.2 Desain Awal Produk
Dari hasil validasi media dan validasi materi terhadap poster yang dikembangakan tidak terdapat saran
perubahan pada desain yang telah dibuat. Dengan demikian media poster dapat digunakan dalam uji coba
terbatas dan uji coba luas.
Pengujian Media Terbatas
Desain Uji Terbatas
Setelah produk poster dikatakan valid oleh ahli media dan materi, selanjutnya dilakukan uji coba terbatas. Uji
coba terbatas dilakukan di SDN Jagalan 5 Kota Kediri. Subyek uji coba sebanyak 10 siswa kelas V yang dipilih
secara heterogen. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifan media poster yang
dikembangkan. Adapun langkah-langkah

yang dilakukan pada uji coba terbatas
sebagai berikut:
Uji coba terbatas dilakukan dengan desain sebagai berikut.
Memilih 10 siswa
kelas V SDN Jagalan 5 Kota Kediri yang akan dijadikan subjek penelitian.Memberikan evaluasi kepada siswa (
pretest).Pelaksanaan pembelajaran menggunakan media poster.
Memberikan soal evaluasi (
postest).Menganalisis hasil uji coba terbatas.
Deskripsi Hasil Uji Terbatas
Hasil yang diperoleh dari uji terbatas dapat dikatakan bahwa media poster sudah baik dan efektif digunakan
dalam kegiatan pembelajaran dengan nilai yang diperoleh pada pretes yaitu
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55,5 sedangkan pada hasil nilai postes diperoleh nilai 89. Hasil dari pretes dapat dilihat pada tabel 4.3 dan nilai
pos tes siswa dapat dilihat pada tabel 4.4 . Nilai tersebut akan dianalisis, kemudian nilai rata-rata pretes
dibandingkan dengan nilai rata-rata post tes menggunakan pedoman berikut, jika O2 O1 maka media dikatakan
dapat meningkatkan kemampuan

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
pada siswa kelas V SDN Jagalan 1. Berikut adalah analisis hasil dari pretes dan post test siswa pada uji coba
terbatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel hasil nilai uji terbatas dibawah ini.Tabel 4.3 Hasil Pretes Uji
Coba terbatas
No.
Nama
Jumlah
Nilai
1
Alvina Zahrotul Jannah
10
50
2
Arrian Ardiansyah
11
55
3
Badiiah Intan Sari
11
55
4
Bramantio Indrajaya
9
45
5
Cahyo Hadi Wibowo Ly
14
70
6
Candra Rini Diananti Putri
10
50
7
Cannyo Baby Sumanto
11
55
8
Chaka Barraseto
10
50
9
David Dwi Widianto
13
65
10
Dewi Mutiara Wati
12
60
Total
111
555
Pada uji terbatas, pretest dilakukan sebelum pembelajaran kepada 10 siswa dengan jumlah test 20 butir soal.
Dari hasil nilai pretest siswa diperoleh jumlah skor total 555, apabila nilai pretest 10 siswa dirata - rata maka
diperoleh hasil 55,5 dapat dinyatakan belum mecapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 75.
Tabel 4.4 Hasil Post Tes Ujin Coba Terbatas.No.
Nama
Jumlah
Nilai
1
Alvina Zahrotul Jannah
17
85
2
Arrian Ardiansyah
15
75
3
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Badiiah Intan Sari
18
90
4
Bramantio Indrajaya
19
95
5
Cahyo Hadi Wibowo Ly
18
90
6
Candra Rini Diananti Putri
17
85
7
Cannyo Baby Sumanto
17
85
8
Chaka Barraseto
20
100
9
David Dwi Widianto
17
85
10
Dewi Mutiara Wati
20
100
Total
173
890
Posttest dilakukan setelah me
lakukan kegiatan pembelajaran materi

proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
dengan media poster. Dari hasil posttest siswa diperoleh jumlah skor 890, apabila nilai posttes dirata - rata maka
diperoleh hasil 89. Nilai 89 dapat dikatakan lebih dari nilai kritria ketuntasan minimal (KKM) 75.Berikut adalah
diagram batang hasil pretest dan posttes pada uji terbatas.
Diargam 4.1 perbandingan hasil pretest dan postest pada uji coba terbatas.
Hasil analisis kemampuan mendeskripsikan prosesa

daur air dan kegiatan manusia yang dapat
memengaruhinya siswa kelas V tersebut menunjukan bahwa nilai rata-rata post tes pada uji coba terbatas lebih
besar dari nilai rata-rata pretes. Sesuai dengan norma pengujian, media poster daur air dikatakan efektif dalam
meningkatkan kemampuan

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
pada siswa kelas V SDN Jagalan, hal ini dibuktikan oleh nilai rata rata post test (89) nilai rata-rata pretes
(55,5)Pengujian Media Perluasan
Desain Uji Coba Luas
Uji coba luas dilakukan pada semua siswa kelas V SDN Jagalan 1 Kediri

yang berjumlah 35 siswa. Uji coba
ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif media poster daur air yang dibuat dan digunakan sebagai media
pembelajaran bagi siswa. Langkah - langkah pelaksanaan uji coba media poster daur air yang digunakan dalam
uji coba luas sebagai berikut.Mempersiapkan seluruh siswa kelas V SDN Jagalan 1 Kota Kediri yang akan
dijadikan subyek penelitian dan membagi siswa menjadi 5

kelompok dengan anggota masing - masing kelompo
k 4-5 siswa.
Memberikan soal evaluasi (
pretest).Pelaksanaan pembelajaran menggunakan media poster
.Membagikan LKK untuk membuat bagan daur air.
Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi.
Memberikan soal evaluasi.
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Menganalisis hasil uji coba luas.
Deskripsi Hasil Uji Coba Luas
Hasil uji coba perluasan terdiri dari hasil data respon si
swa, nilai pretes dan postest 35 siswa kelas V SDN Jagalan 1 Kediri. Hasil data respon siswa dengan 35
responden dan data respon guru digunakan untuk mengetahui kepraktisan media poster daur air yang digunakan
sebagai media pembelajaran pada materi

proses daur air dan kegiatan manusia yang
mempengaruhinya. Hasil dari pretes dapat dilihat pada tabel 4.6 dan nilai pos tes siswa dapat dilihat pada tabel
4.7. Nilai tersebut akan dianalisis, kemudian nilai rata-rata pretes dibandingkan dengan nilai rata-rata post tes
menggunakan pedoman berikut, jika O2 O1 maka media dikatakan dapat meningkatkan kemampuan

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
pada siswa kelas V SDN Jagalan 1. Berikut adalah analisis hasil dari pretes dan post test siswa pada uji coba
luas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel hasil nilai uji luas dibawah ini.Tabel 4.5
Hasil Pretes Uji Coba Luas.No.
Nama
Jumlah
Nilai
1
Adi Nugroho
11
55
2
Amelia Okta Widya Ningrum
10
50
3
Asyrafi Prada Ichino
9
45
4
Auri Bella Cellia
8
40
5
Bagas Widiya Pratama
11
55
6
Casta Elora Novaira Putri
11
55
7
Cecilia Yorie Crisnawati
10
50
8
Dea Dwi Anggraeni
11
55
9
Deva Gusti Mareta
11
55
10
Dimas Permana Jati
12
60
11
Elfha Dwi Kermeinita Sari
13
65
12
Fatur Alim Febriansah
11
55
13
Ferdian Wahyu Nugraha
10
50
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14
Firmandika Achmad Fathansyah
15
75
15
Galang Anugerah Adiputra
14
70
16
Ibrahim Taufik Ramadhan Wibowo
10
50
17
Keysa Revania Putri
12
60
18
Lady Pradha Kemilau
14
70
19
Luisando Dhefan Aldera
12
60
20
Mochamad Rehan Praditya
12
60
21
Moh. Bastomi Zulfika Ramadhani
11
55
22
Mohamad Dhavid Faj'ri
11
55
23
Mohammad Kaisar Tra Avatar
10
50
24
Naura Fakhriyah Husniah
14
70
25
Ni Putu Vivian Duati Julia
14
70
26
Nita Aulia Ramadhani
11
55
27
Nuva Julia Pusparani
14
70
28
Okan Fatur Raya Andanu
11
55
29
Rafa Valdiza Archananta
11
55
30
Raqel Bima Perkasa Putra
12
60
31
Reihaninda Syifa Litauzi Arzaqi
10
50
32



Ritma Amalia Nurwahyuni
12
60
33
Rizki Septiana Putri Ramadhani
14
70
34
Hemas Arkananta
12
60
35
Kerin Martasya Lestari
11
55
TOTAL
405
2025
Pada uji luas, pretest dilakukan sebelum pembelajaran kepada 35 siswa dengan jumlah test 20 butir soal. Dari
hasil nilai pretest siswa diperoleh jumlah skor total 2025, apabila nilai pretest 2025 siswa dirata - rata maka
diperoleh hasil 57,8 dapat dinyatakan belum mecapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75
Tabel 4.6
Hasil Posttest Uji Coba Luas.No.
Nama
Jumlah
Nilai
1
Adi Nugroho
16
80
2
Amelia Okta Widya Ningrum
15
75
3
Asyrafi Prada Ichino
15
75
4
Auri Bella Cellia
14
70
5
Bagas Widiya Pratama
20
100
6
Casta Elora Novaira Putri
20
100
7
Cecilia Yorie Crisnawati
19
95
8
Dea Dwi Anggraeni
20
100
9
Deva Gusti Mareta
20
100
10
Dimas Permana Jati
20
100
11
Elfha Dwi Kermeinita Sari
19
95
12
Fatur Alim Febriansah
16



80
13
Ferdian Wahyu Nugraha
15
75
14
Firmandika Achmad Fathansyah
17
85
15
Galang Anugerah Adiputra
16
80
16
Ibrahim Taufik Ramadhan Wibowo
18
90
17
Keysa Revania Putri
19
95
18
Lady Pradha Kemilau
19
95
19
Luisando Dhefan Aldera
20
100
20
Mochamad Rehan Praditya
20
100
21
Moh. Bastomi Zulfika Ramadhani
20
100
22
Mohamad Dhavid Faj'ri
19
95
23
Mohammad Kaisar Tra Avatar
18
90
24
Naura Fakhriyah Husniah
19
95
25
Ni Putu Vivian Duati Julia
19
95
26
Nita Aulia Ramadhani
20
100
27
Nuva Julia Pusparani
20
100
28
Okan Fatur Raya Andanu
18
90
29
Rafa Valdiza Archananta
18
90
30
Raqel Bima Perkasa Putra
20
100
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31
Reihaninda Syifa Litauzi Arzaqi
19
95
32
Ritma Amalia Nurwahyuni
17
85
33
Rizki Septiana Putri Ramadhani
17
85
34
Hemas Arkananta
19
95
35
Kerin Martasya Lestari
19
95
TOTAL
640
3200
Dari hasil postes menggunakan media poster daur air diperoleh jumlah skor 3200, apabila posttes dirata - rata
diperoleh hasil 91,4. Diargam 4.2
perbandingan hasil pretest dan postest pada uji coba luas.Hasil analisis kemampuan akhir siswa tersebut
menunjukan bahwa nilai rata-rata post tes pada uji coba luas lebih besar dari nilai rata-rata pretes. Sesuai
dengan norma pengujian, maka media poster daur air dikatakan efektif dalam meningkatkan kemampuan

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
pada siswa kelas V SDN Jagalan 1, hal ini dibuktikan oleh nilai rata rata post test (91,4) nilai rata-rata pretes
(57,8)Pembahasan Hasil Peneitian
Kevalidan Model Pengembangan Media Poster Daur Air
Uji validasi media poster daur air dilakukan oleh

ahli media dan ahli materi. Uji
Validasi pada ahli media dilakukan melalui satu tahapan. Validasi media dilakukan pada tanggal 10 Agustus
2018 memperoleh hasil 100% dengan katagori dapat digunakan dengan tanpa revisi. Uji validasi pada ahli materi
dilakukan oleh ahli materi dilakukan melalui satu tahapan. Validasi materi dilakukan pada tanggal 13 Agu
stus 2018 memperoleh hasil 94,44 % dengan katagori dapat digunakan tanpa revisi.Kemampuan
Mendeskripsikan Proses Daur Air dan Kegaiatan Manusia yang Mempengaruhinya dengan Pengembangan
Media Poster Daur Air
Kemampuan

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
siswa kelas V SDN Jagalan 1 dengan pengembangan media poster daur air dapat dilihat dari hasil tes siswa.
Tes dilakukan dua kali yaitu pretest dan posttest pada uji coba terbatas dan luas. Pretest dilakukan untuk
mengetahui kemampuan awal siswa. Dari hasil pretest uji coba terbatas diperoleh nilai rerata 55,5 ,sedangkan
pada uji coba luas diperoleh nilai rerata 57,8. Posttes dilakukan setelah menggunakan media poster daur air
sebagai media dalam kegiatan pembelajaran siswa pada uji coba terbatas mendapat nilai rerata 89, sedangakan
pada ui coba uas memperoleh nilai rerata 91,4. Dari hasil tes tersebut dapat diketahui bahwa media poster daur
air efektif digunakan dalam kegaiatan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) khususnya pada materi
proses daur air dan kegaiatan manusia yang mempengaruhinya siswa kelas V SDN Jagalan 1. Pengembangan
Media Poster Daur Air Mampu Meningkatkan Kemampuan

Mendeskripsikan Proses Daur Air dan Kegiatan Manusia yang Mempengaruhinya
Pengembangan media poster daur air mampu meningktakan kemampuan

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
dapat dilihat dari tes yaitu pretest dan posttes pada uji coba terbatas dan luas. Hasil pretest dan posttest uji coba
terbatas diperoleh nilai rata - rata pretest siswa 55,5, sedangkan nilai rata-rata posttest siswa adalah 89 (ada
peningktan 33,5). Dari hasil pretest dan posttest uji coba luas diperoleh nilai rata - rata pretest siswa 57,8,
sedangkan nilai rata-rata posttest siswa adalah 91,4 (ada peningktan 33,6). Dari hasil tes tersebut dapat
diketahui bahwa media poster daur air dapat meningkatkan kemampuan

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
siswa kelas V.Spesifikasi Media
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Media poster daur air ini dapat digunakan pada pembelajaran dikelas pada materi

proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
siswa kelas V SDN Jagalan 1. Materi dalam poster ini sebagai stimulus untuk siswa mengerjakan latihan soal
dan melakukan kegiatan. Selanjutnya, siswa diharapkan mampu mengkontruksi pemahaman dan pengetahuan
mereka terhadap kompetensi yang ingin dicapai. Prinsip-Prinsip, Keunggulan, dan Kelemahan Model
Prinsip - Prinsip Kerja Media Poster Daur Air
Cara kerja media poster daur air adalah sebagai berikut :
Mempersiapkan seluruh siswa kelas V SDN Jagalan 1 Kota Kediri yang akan dijadikan subyek penelitian dan
membagi siswa menjadi 5

kelompok dengan anggota masing - masing kelompo
k 4-5 siswa.
Memberikan soal evaluasi (
pretest).Pelaksanaan pembelajaran menggunakan media poster
.Membagikan LKK untuk membuat bagan daur air.
Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi.
Memberikan soal evaluasi.
Keunggulan Media Poster Daur Air
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, media poster daur air memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut.
Media dapat digunakan siswa secara mandiri.
Aman digunakan untuk siswa.
Mengkongkretkan pemahaman siswa.
Bahasa yang digunakan sederhana, padat dan menarik memudahkan pemahaman siswa terhadap suatu pesan.
Pemilihan warna yang kontras dapat menarik perhatiaan siswa.
Poster dapat dibuat di kertas, benner, kayu, seng dan lain-lain.
Ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Dapat dipasang dimana saja terutama ditempat-tempat strategis.
Dapat disimpan dan digunakan lagi pada kesempatan lain.
Efisien biaya.
Kelemahan Media Poster Daur Air.
Selain memiliki banyak keunggulan media poster daur air juga memilik kelemahan. Dari penelitian yang telah
dilakukan, kelemahan pada media poster daur air ini adalah Membutuhkan keterampilan khusus dalam
pembuatanya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks.
Penyajian pesan hanya berupa gambar.
Ukuran media poster harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam menentukan ukuran akan
mempertimbangkan besar kecilnya ruang kelas dan jumlah siswa, sehingga membutuhkan kecermatan dalam
menentukan ukuran agar sesuai dengan kebutuhan.
Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Media.
Faktor Pendukung Implementasi Media Poster
Faktor pendukung implementasi media poster yang dikembangkan yaitu sebagai berikut.
Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pembuatan media poster.
Dibutuhkan alat pendukung untuk membuat sebuah poster berupa laptop, aplikasi corel draw dan alat cetak
poster. Antusias dari siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.
Dengan antusias siswa saat mengikuti pembelajaran menggunakan poster daur air akan lebih mudah
menyampaikan maksud dari materi yang disampaikan.
Faktor Penghambat Implementasi Media Poster
Faktor penghambat implementasi media poster yang dikembangkan yaitu sebagai berikut.
Ukuran media harus menyesuaikan ukuran ruang kelas.
Ukuran media disesuaikan dengan ukuran ruang kelas agar mudah dilihat dan dibaca siswa baik dari jarak
pandang dekat maupun jauh, sehingga dapat menjangkau keseluruhan siswa yang ada dikelas
Guru tidak menguasai materi yang akan disampaikan.
Penguasaan materi yang kurang baik akan membuat proses belajar tidak maksimal dan kurang tersampaikannya
tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
Konsentrasi siswa selama pembelajaran berlangsung
Jika konsentrasi siswa terganggu saat proses pembelajaran dan penjelasan mengenai poster daur air akan
membuat siswa kesulitan memahami isi materi yang disampaikan.
BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan uraian diatas maka penelitian pengembangan media poster daur air pada materi

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
teah dilakukan di kelas V SDN Jagalan 1 Kota Kediri dapat disimpulkan sebagai berikut.
Media pembelajaran poster daur air dinyatakan valid setelah melalui uji validitas oleh ahli media dan ahli materi.
Dari hasil uji validasi media diperoleh skor 100 % dengan katagori "Sangat Baik" dan kriteria A, sedangkan hasil
uji validasi materi diperoleh skor total 94,44% dengan katagori "Sangat Baik" dan Kriteria A.
Pengembangan media pembelajaran poster daur air dinyatakan efektif dalam meningkatan kemampuan

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang
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mempengaruhinya. Hal ini dibuktikan dari hasil perbandingan postes yaitu 91,4 lebih besar dari pada nilai pretes
siswa yaitu 57,8. Kepraktisan pengembangan media poster daur air sangat baik. Hal ini dibuktikan dari hasil
perolehan skor atau nilai akhir 94,1% dengan katagori " Sangat Baik" dengan predikat A pada uji terbatas,
sedangkan untuk uji luas diperoleh nilai akhir 90,45 % dengan katagori "Sangat Baik". Data angket respon guru
mendapatkan skor atau nilai 95% dengan katagori kepraktisan media" Sangat Praktis" dengan predikat
A.Implikasi
Implikasi dari penelitian pengembangan ini terdiri atas implikasi teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut.Impliksai
Teoritis
Dari hasil penelitian yang dilakukan, pengembangan media poster

daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya
sangat berpengaruh terhadap minat dan keaktifan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Siswa lebih termotivasi
dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, siswa dapat membangun konsep pengetahuan
menggunakan media poster proses daur air dan kegiatan manuusia yang mempengaruhinya.Implikasi Praktis
Bagi guru, poster dapat digunakan sebagai pendamping dalam proses pembelajaran.
Bagi siswa, poster dapat meningkatkan minat dan keaktifan siswa dalam pembelajaran.
Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut
dengan inovasi kegiatan dan desain yang lebih kreatif.
Saran
Berdasarkan hasil penelitin dan pengembanagn yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat diajukan
saran peneliti sebagai berikut
. Produk penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternative media pembelajaran SD kelas V terutama pada KD

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang
mempengaruhinya.
Penelitian lanjutan yang menggunakan media poster daur air ini penting untuk dilakukan pada materi, mata
pelajaran, dan tingkatan kelas V yang lain.
Produk penelitian ini dapat digunakan untuk berbagai macam KD pada berbagai macam pelajaran dan kelas
dengan cara mengubah menyesuaikan desain poster sesuai dengan kebutuhan.
Pada penerapannya guru mampu mengelola kelas dengan baik dan membaca tata cara penggunaan media
dengan cermat
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